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32 Salbiomorpha Ancidalis Snell.

33 Hileithla Appialis Snell.

34 Pantographa Scripturalis Guen.

35 Prenesta Fabialis Snell.

36 „ Sunialis Snell

37 Acrospila (Eulepte Hbn.) con-

covdalis Hbn.

38 Nolckenia margavitalis Snell.

39 Margarodes spurcalis Snell.

40 Phakellnra (Eudioptis Hbn.)

auricoUis Snell.

41 Phakellura Satanalis Snell.

42 „ latilimbalis Guen.

43 „ arguta Led.

44 „ lucidalis Hbn.

45 „ Guenealis Snell.

46 „ liyalinata L.

47 „ gigantalis Snell.

48 „ fumosalis Guen.

49 Sestia oleosalis Snell.

.50 Syllepis latifascialis Snell.

51 Psara pallicaudalis Snell.

52 Hedylepta vulgalis Guen.

53 Omiodes liumeralis Guen.

54 „ Leporalis Guen.

55 Megastes pusialis Snell.

5G Anavmodia longinqualis Led.

57 Terastia Meticulosalis Guen.

58 Stenurges designalis Guen.

59 Metasia deltoidalis Snell.

GO Steniodes lutealis Snell.

61 Blepliai'omastix Vestalialis Sn.

62 Siriocauta testulalis Hbn.

63 Ceratoclasis tenebralis Snell.

64 ^
• Rooalis Snell.

65 Desmia maculalis Westwood.

66 „ ploralis Guen.

67 „ geminalis Snell.

68 „ Tagesalis Herr-Sch.

69 „ Naclialis Snell.

70 „ orbalis Guen.

71 „ Jovealis Snell.

72 Syngamia florella Cram.

73 ,. pepitalis Guen.

74 Zinekenia recurvalis Fabr.

75 „ perspectalis Hbn.

76 Cindaphia impuralis Snell.

77 Spilomela strigialis Stoll.

78 Ledereria Nolckenialis Snell.

79 „ platinalis Guen.

80 „ Seppalis Snell.

81 Synclera traductalis Zeiler.

82 Parapoynx Guenealis Snell.

83 „ distinctalis Snell.

84 „ tortalis Led.

85 „ hydrothionalis Sn.
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Genus 17. Asopia Treits. , Led.*

1 Graafialls m. nov. sp.

Een zeer gaaf mannetje. 24 mm. PI. 11, f. 1.

Opace einer eo-hr unnea , sié-olivacea, fimbräs silaceis;

^ capite, palplbus , costa antlcarimi alarum medio

tenue luteo-punctata
,

ßmbrlarumque climidla inte-

riore purpureo-fiUvis. Harum dimidia exterior tam-

quam lineae transversales alarum anteriorum oIjso-

letae diiae silaceae.

Na aan Asopia nostraUs Guen. Led. verwant, doch

met de volgende verschilpunten : Ten eerste is de ft'anje

niet eenkleurig met de groenachtig grijze bovenzijde

der vleugels, maar aan den wortel purperbruin en dan

okergeel met enkele donkere schubben bij punt en

staarthoek der voorvleugels. Ten tweede noemt Guenée

de dwarslijnen « noirâtres » ; zij zijn bij mijn exemplaar

okergeel, zeer llaauw en de tweede heeft op de voor-

vleugels geen franjewaartschen tand boven den binnen-

rand gelijk Lederer's afbeelding vertoont.

Palpen dun, glad beschubd, opgerigt; hun eindlid

zeer kort, stomp, iets vooro verstaande doch niet hori-

zontaal gelijk bij Glaucinalis, die onder de mij beleende

soorten in alles de naaste verwante is. Sprieten lang

en fijn behaard. Voorvleugels met duidelijke punt en

iets gezwaaiden achterrand. Op de bovenzijde zijn

thorax en voorvleugels dof bruingrijs , iets olijf kleurig,

de achtervleugels een weinig bleeker, het achterlijf

bruinachtig. Palpen, kop, de voorrand der voorvleu-

gels (tegen de punt in afnemende mate), eene fijne

franjelijn en de kleinere wortelhelft der franje zijn

purperbruin. De beide dwarslijnen der voorvleugels

staan ver uiteen waardoor het middenveld bijna twee-

malen zoo breed wordt als de beide andere velden.

Ik moet echter opmerken dat mijne vier exemplaren
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van Glauänalis in de breedte van het middenveld nog

al variëeren. De dwarslijnen zijn steil, parallel, onge-

golfd, aan den voorrand verbreed en hebben in het

midden eene flaauwe bogt ; tusschen beiden is de voor-

rand der voorvleugels fijn geel gestippeld. Op de achter-

vleugels staan de lijnen de helft nader bij elkander,

zijn gebogen en zeer flaauw. Onder zijn de voorvleu-

gels iets donkerder, de achtervleugels bleeker, geel-

achtig en de purperbruine voorrands-bestuiving meer

verbreid; op de achtervleugels ziet men eene zeer

duidelijke booglijn die huitenwaarts grijs is begrensd,

terwijl zij dit op de bovenzijde binnenwaarts is. Pooten

glad beschubd , okergeel
,

purperbruin bestoven , vooral

de beide voorste paren.

Geheel zeker ben ik niet dat deze Asopia inderdaad

specifiek verschilt van Nostralis die welligt varieert,

want ook tusschen de Nostralis van Lederer en die van

Guenée vind ik kleine verscliillen. De eerste beeldt

namelijk de franje ook geel af en geeft zijnen vlinder

eene paarsgrijze boven- en zwartgrijze onderzijde,

terwijl Guenée de bovenzijde « gris-testacé » noemt.

Het exemplaar dezer soort, die ik naar Mr. H. W.
de Graaf benoem , is den eersten April 1871 bij Gucqueta

^vangen.

Genus 26. Aporodes Guenée, Led.

2 Arbutalis m. nov. sp.

Twee mannetjes waarvan een gaaf. 12—14 mm.

PI. 11, fìg. 2.

Capile, thorace , alisque anlerioribus bninneo-cinereis
,

olivaceis , in his lineis Iransversalihus duabus fusces-

centibus, quarum alleva acide fracta. Alis poster ioribus

sordide aurantiacis , margine postico et basi nigris.

Ofschoon door kortere, glad beschubde palpen en

l)ijpalpen Ijenevens door grootere oogen en breeder
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aangezigt van Aporodes Stygialis Treits. afwijkende , stemt

toch Arhutalis overigens in den bouw van kop en lijf

benevens in de vleugeladeren genoeg met Stygialis over-

een om haar tot het ü^erms, Aporodes te mogen verwijzen.

De voorvleugels hebben eene scherpe punt, zeer

steilen gebogen achterrand en langen binnenrand, ter-

wijl de achtervleugels breed en afgerond zijn; overliet

geheel doet het diertje door vleugelbouw en kleur zeer

aan Heliaca tenebrata Scop. (Artmti Fabr.) denken. Thorax

en voorvleugels hebben een iets olijf kleurig bruingrijs

tot grondkleur; op de laatsten is het door eene zeer

schuine eerste en eene tweemaal zeer scherp gebroken

tweede dwarslijn ingesloten middenveld iets bleeker.

De tweede dwarslijn is franjewaarts aan den voorrand

sterk, naar onderen dun zwart beschaduwd, terwijl

achterrand en franje zwartgrijs zijn. Achtervleugels

met breeden zwarten achterrand en zwart bestoven

wortel; in het midden zijn zij donker vuil oranjegeel;

de franje is leemgeel met zwarte wortelhelft. Achter-

lijf iets korter dan de achtervleugels , stomp , bruin-

grijs. Op de onderzijde zijn de voorvleugels zwart met

oranjekleurig okergelen voorrand, de achtervleugels

oranjekleurig okergeel, eene middenvlek en boogstreep

benevens bestuiving langs den binnenrand zijn zwart-

grijs, het lijf en de pooten vuilwit.

De exemplaren zijn met n°. 27 gemerkt. (Zie ver-

klaring der nummers).

Genus 40. Odontia Dup. Led.

3 Exo<lcalis 111. iiov. sp.

Een vrij gaaf mannetje. 31 mm. Pi. 11 , lig. 3.

Capite ,
thorace alisque anteriorihus impure pallidequc

stramineis, subuirescentibus. Alis anticis macula

reniforme afro-cinerea, lineaqne secundae transver-

salibus loco, serie indistincta et diluta punclilloruni

nigroruni. Alis posticis stramineis pallidissimis.
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Deze soort heeft aan den binnenrand der voorvleu-

gels, op dezelfde plaats als Dentalis, eenen tand van

schubben, die bij pas uitgekomen voorwerpen wel langer

zal zijn dan bij het mijne waar hij echter toch nog

vrij duidelijk is. Van DenlaUs wijkt de nieuwe soort af

door dat ader 3—5 der achtervleugels niet even ver

van elkander om den afgeronden staarthoek der mid-

dencel ontspringen , maar ader 4 en 5 bij haar uit een

punt uit den scherpen hoek dier cel komen, terwijl 3,

tamelijk ver van 4 en 5, er voor ontspruit. Voorts is

de franje korter en de achterrand der voorvleugels iets

gezwaaid. Ader 11 der voorvleugels loopt zeer horizon-

taal en 4 en 5 der achtervleugels zijn ongesteeld, anders

zoude men ook aan eene verwantschap met de genera

Phlydanodes Led. en Godara Led. kunnen denken.

Nog meer herinnert Exolicaüs aan afdeeling B van

Orobena, wanneer ik naar de afbeeldingen en beschrij-

vingen der daarin geplaatste soorten mag oordeelen,

want deze hebben ook een kleinen schubbentand

aan den binnenrand der voorvleugels
, terwijl tevens de

nervuur van Orobena beter past. Het zoude welligt

goed zijn deze geheele afdeeling B van Orobena te

scheiden en bij Odontla te voegen zoo men al geen

nieuw genus zoude willen vormen waartoe dan ook

ExotkaUs behoorde.

Achterrand der voorvleugels onder de punt vlak, in

cel l*" iets ingetrokken. Kleur van thorax en voorvleu-

gels een bleek, iets groenachtig stroogeel, dat op de

voorrandshelft en tegen den achterrand der voorvleu-

gels een weinig verduisterd is door graauwe schubben

die aan den voorrand tot kleine vlekjes zijn opgehoopt,

vooral om eene tegen den voorrand verbreede en regt

afgesneden blaauwgrijze niervlek. Van de dwarslijnen

ziet men slechts een spoor der tweede in eene zuiver

slroogele
,

gezwaaide streep
, die aan den voorrand een

zwart vlekje en daaronder nog eenige zulke stippen
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heeft. Zwarte schubben staan ook op den tand aan

den binnenrand; fijnere, in cel 1^ vlekkig ineenvloei-

jende, op de Uchte franjeHjn. Franje groenachtig

grijs, donker gedeeld. Achtervleugels bleek stroogeel,

glanzig, met donker stipje op ader 2 en daarachter

twee zwarte op de franjelijn. Achterlijf stroogeel met

donkere vlekjes op den rug der eerste ringen. Onderzijde

als boven ; de donkere bestuiving der voorvleugels meer

tegen den voorrand opeengehoopt ; cel 8 der achter-

vleugels bleek bruingrijs.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

Genus 41. Cacographis Zeil, Led.

4 Osteolalls Zeil. Led.

Een iets afgevlogen mannetje. Lederer's beschrijving is

goed doch hij ontzegt aan den vlinder ten onregte bijoogen
;

ook loopt ader 11 der voorvleugels niet steil naar den

voorrand maar vrij schuin. Over het geheel is afdeeling

49 van Lederer's analytische tabel der Pyraliden-genera geene

gelukkige. Dit heeft Herri ch-SchälTer ook reeds opgemerkt,

zie Corr. Blatt, des Zool. Mineral. Vereins zu Regensburt/

1871 p. 16.

Het exemplaar is zonder aanduiding van vangplaats.

Genus 50«. Botys Treits., Led.

(Botis Zeiler).

A.

a.

a.

5 Phacnlcialls Hübn.

Vier min of meer gave exemplaren. De purperbruine kleur

bedekt bij een paar voorwerpen de geheele voorvleugels en

laat het goudgeel slechts in enkele vlekken benevens op de

franje vrij ; bij één stuk bepaalt zij zich tot de streep langs

den achterrand en de bestuiving langs de tweede dwarslijn.
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6 Taenlolalls Guenée.

Vier wijfjes waarvan twee gaaf. Ik merk op dat Syphaxalis

Walker wel dezelfde soort is, hoewel het vrij overbodig is

om van zulke beschrijvingen nog nota te nemen. Guenée's

afbeelding van Taeniolalis is vrij hard.

7 Vlcarlalis m. nov. sp.

Twaalf stuks van beide sexen waarbij gave. 16—18 mm.
PI. 11 , f. 4.

Capite, thorace et alls anterlorihus fusco-f errugineis , hls

vix signatis ; posterioribus fulvis, marginibus postico

et interiore maculaque centrali nigris.

Duidelijk eene verwante der soorten van Treitschke's

genus Pyrausta (Silhetalis, Purpuralis, Aurata, Cespilalis).

Even als bij deze is ook hier ader 11 der voorvleugels

steiler en wijken 10 en de steel van 8 en 9 sneller

uiteen dan bij de meer typische Botyden (Hyalinalis,

Repandalis, Fuscalis). Daarenboven zijn bij die drie soor-

ten en bij Vicarialis de palpen grover beschubd en minder

duidelijk tweekleurig. Deze bijzonderheden konden wel

dienen om het zoo soortenrijke genus Botys nader te

verdeelen, indien zij niet zoo ongevoelig in elkander

overgingen.

Kop ,
thorax en de vrij spitse voorvleugels met hunne

franje zijn donkerbruin, als gebrande koffijboonen
,

lichter of donkerder. Slechts sporen van de gewone

teekening zijn te vinden; zij zijn gewoonlijk zwartgrijs,

bij één exemplaar duidelijker en roodbruin. Achter-

vleugels hoog roodachtig okergeel ; eene met stralen in

het geel verloopende streep langs den binnenrand,

eene stip boven aan de dwarsader en eene breede

streep langs voor- en achterrand zijn zwart. De achter-

randsstreep loopt gewoonlijk slechts tot ader 2 door,

doch bij een paar exemplaren ziet men nog eene voort-

zetting in een zwartgrijs vlekje nader bij den staarthoek.
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Franje der achtervleugels Ijruingrijs met vuilgele vlekken

bij den staarthoek. Onder zijn de vleugels hoog oker-

geel, do voorvleugels met zwarte ronde en niervlek en

achterrand, welke soms geel bestoven is. De achter-

vleugels zijn aan de punt sterk, verder langs den ach-

terrand flaauw donkerbruin of zwartgrijs J3eschaduwd

en hebben eene zwarte stip als boven.

Achterlijf boven zwart, op zijde geel; onder is het

geheele lijf met de pooten grijsgeel.

De voorwerpen zijn van 11 Februarij tot 2 April 1871

bij Bogota en Ubaque gevangen. De laatstgevangenen

zijn tamehjk sterk afgevlogen, zoodat de vliegtijd toen

waarschijnlijk nagenoeg voorbij was.

8 Polyga mails m. nov. sp.

10 exemplaren waarvan een dozijn gaaf. i '20

—

2\.

î 16—17 mm. vlugt. PI. 11, fig. 5 ^, 6 $.

Capite, Ihorace, aUsque anticls tum pallide cinereis
,

tum fusco-bnmneis , nigricanl'éus ; posticis alljis,

marginis posterions dimidia superiore nigro adspersa.

Bij Cespitalis doch met iets gladder beschubde, duide-

lijker tweekleurige palpen dan deze. In bouw is mede

overeenkomst, maar de mannen zijn slanker, de wijfjes

plomper, spitsvleugeliger, en dus uRderi PolygamaUs de

bergen-l^ewonende , Europesche Alpinalis en Rhododen-

dronalis.

Palpen bij den man tweemaal , bij het wijfje schraal

anderhalfmaal zoo lang als de kop, bruingrijs, met

vuilwitte onderhelft. Kop, thorax en voorvleugels zijn

bij de mannen eenkleurig geelachtig grijs, de laatsten

met flaauwe sporen der beide dwarslijnen en gewone

vlekken en met donkere stippen op de franjelijn. De

wijfjes daarentegen zijn niet zoo aan elkander gelijk;

slechts een paar stuks komen met de mannen overeen ,

])ij de overigen zijn thorax en voorvleugels tot twee-
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derden zwartgrijs, vervolgens zijn die vleugels lichter,

grijsbruin, roodbruin of koffijbruin met zwart tot aan

de tweede dwarslijn. Ook de teekening is bij hen duide-

lijker en vertoont behalve de beide gewone lijnen nog

eene golflijn, die uit eene donkere streep aan de

vleugelpunt komt. Franje als de vleugel, meest iets

zuiverder grijs.

Achtervleugels bij beide sexen zuiver wit, met don-

kergrijze (bij het wijfje vrij sterke) bestuiving aan de

punt en een eind weegs langs den achterrand. Franjelijn

van de punt tot bij ader 2 dik, zwartgrijs, afgebroken;

de franje even ver aan den wortel donkergrijs. Achterlijf

grijswit met geelachtige spits.

Onderzijde ongeveer aan de bovenzijde gelijk; de

voorvleugels met donkergrijze bestuiving, die somtijds

tot den gewoonlijk grijsgelen achterrand doorloopt. De

wijfjes zijn ook hier duidelijker geteekend dan de man-

nen. Franjelijn in dikke stippen opgelost. Aan den

voorrand der achtervleugels ziet men het begin eener

donkere dwarsstreep
; boven aan hunne dwarsader eene

donkere stip. Pooten grijsgeel.

In Februarij en Maart bij Bogota, Cucqueta en Tusa-

gasuga gevangen.

9 Communalis m. nov. sp.

16 exemplaren doch slechts weinigen gaaf; de mannen

20—21, de wijfjes 16—17 mm. PI. 11, fig. 7.

Capite, thorace et alls anter ioribus pallide impur eque

brunneis, Iransversalibus lineis duabus indislinctis
,

maculis rotunda et reniforme aspersioneque marginis

jfosterioris atro-fnscis. Posticis alis canis, atro-cvnereo

squamosis apicem mai ginemque posteriorem versus,

punctillaque centrali nigra.

Van gelijke grootte-verhoudingen als de voorgaande

soort en ook bijna eveneens gebouwd, doch bij de mannen

is de vooiTand der voorvleugels meei' gebogen en de
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achterrand meer gezwaaid; ader 7—11 zijn ongeveer

zooals bij het gros van Botys.

Palpen ruim tweemalen zoo lang als do ivop, smal,

vrij glad beschubd, van onderen slechts smal wit,

overigens vuil licht okerbruin als kop, thorax en voor-

vleugels. Deze laatsten hebben een donkerbruin ader-

beloop, graauwe franje en zijn ook aan de punt graauw

bestoven. Van dezelfde kleur is ook de bij de mannen

vrij tlaauwe, bij de wijfjes een weinig duidelijker

teekening. De ronde en niervlek, beiden min of meer

donkergrijs gevuld en het begin eener onder den voor-

rand gebrokene, getande tweede dwarslijn, zijn meest

vrij goed zigtbaar. Franjelijn met min of meer duidelijke

donkere stippen.

Achtervleugels vuilwit, aan punt en achterrand don-

kergrijs bestoven , hunne franjelijn met (soms zeer

flaauwe) zwarte stippen; eene dergelijke, weinig grootere,

op de dwarsader.

Onder zijn bij den man de voorvleugels donkergi'ijs
,

de achtervleugels bruinachtig wit; bij het wijfje is de

geheele onderzijde bruin wit, tegen den achterrand der

voorvleugels wit bestoven. Teekening ongeveer als

boven, de aderen lijn bruin gestippeld. Achterlijf, borst

en poolen grijswit; bij het mannetje de staartpluim

geelachtig.

In Februarij en Maart bij Bogota en Ubaquc ge-

vangen.

lU Assutalfs Lederer.

Drie iets afgevlogen voorwerpen, met n°. 63 gemerkt.

Lederer zegt in zijne beschrijving dat de beide gewone

vlekken der voorvleugels onduidelijk en slechts kleine zwart-

bruine stippen zijn. Inderdaad vertoonen zij zich Ijij mijne

exemplaren aldus doch liij beeldt die vlekkeii af als liclit-

gevulde ringen. De middenpooten zijn bij beide sexen doch

vooral bij het mannetje, vei'dikt.
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11 Ocdfpodalis Guenée.

Een gaaf mannetje.

Ook bij deze soort zijn de middenpooten verdikt. Opmer-

kelijk zijn ook de staartpluim en de laatste achterlij fsrin g

die te zamen eene lengte van 3 mm, hebben, terwijl die

van het geheele overige achterlijf bij mijn exemplaar slechts

7 mm. bedraagt.

Den 25"'" Januarij 1871 bij Gonejo aan de Rio Magdalena

gevangen.

12 Cambogîalîs Guenée.

Vier exemplaren waarvan één gaaf.

Den 18''''" Januarij 1871 aan de Rio Magdalena gevangen

13 Delritalls Guenée.

Drie exemplaren ; wat afgevlogen. Een is den 20'"" Decem-

ber 1871 bij Kingston op Jamaica, de anderen den 7'''"

Januarij bij Baranquilla gevangen.

14 Grisealïs m. nov. sp.

Twee mannetjes en een wijfje, allen vrij gaaf, 21 —22

mm. PI. 11, fig. 8.

Luteo-grisea subsericea , llneis iransversalibus or dinar ils

acute fractis necnon denlatis atro-cineraceis , silaceo

mcirginatis. Lineola in vena transversali anlicaram,

punctisque centralibus nigro-cinereis.

Bij Insipidalis Lederer en even als bij deze de hori-

zontale palpen van voren zeer stomp; zij zijn slechts

anderhalfmaal zoo lang als de kop ,
halfwit en zwart. De

bovenzijde van lijf en vleugels is een bruinachtig stof-

grijs, iets glanzig, ongeveer gelijk aan de kleur van

Dotys fuscalis doch wat donkerder en meer geelachtig;

het wordt tegen den achterrand der vleugels donkerder.

Dwarslij nen donkerder dan de grond , aan de afgewende

zijden geelachtig afgezet; eerste flaauw gebogen, iets

schuin; tweede, op voor- en achtervleugels eveneens
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gevormd, driemaal hoekig gebroken en tusschen de

eerste en tweede breuk met drie zeer stompe tandjes.

Op de voorvleugels ziet men de beide gewone vlekken,

de ronde als eene zwartgrijze stip , de niervlek als een

iets gebogen streepje ; achtervleugels mede met eene stip.

Franjelijn fijn donker, licht afgezet. Onder zijn de voor-

vleugels ongeveer als boven, flaauwer geteekend; lijf,

pooten en achtervleugels bijna wit. Voorpooten aan de

knie en het eind der schoenen zwart gevlekt.

De voorwerpen zijn met n°. 63 gemerkt.

45 C^rapliitalls m, nov. sp.

Een gaaf mannetje van 16 mm. vlugt. PI. 11 , fig. 9.

Atro-gmphUalis, lineis nigrescenühus latls transversa-

llbus pimcÜUoqite anterlorum centrali atro-ctnereo.

Alis maxime obtasis, poster ioribus costa canescente.

Door de palpen, die slechts een derde langer zijn dan

de vrij groote kop en de lengte van de staartpluim en

laatsten achterlij f sring iets van den gewonen Botyden-

typus afwijkende. In het laatstgenoemde nadert deze

soort Dotijs oedipodalis, doch de middenpooten zijn niet

dikker dan de achterpooten.

Voor- en achterrand der voorvleugels, benevens de

punt der vrij kleine achtervleugels zijn vrij sterk afge-

rond. De kleur der bovenzijde is een iets glanzig, zeer

donker potloodkleurig grijs; de voorrand der achter-

vleugels tot twee derden, de onderhelft der palpen, de

borst en de buik benevens de pooten zijn min of meer

helderwit, de voor- en middenpooten aan de knie en

op de schoenen zwartgrijs gevlekt. Met moeite onder-

scheidt men de dikke , donkerder teekening ,
die op de

voorvleugels uit eene midden vlek en twee dwarslijnen,

op de achtervleugels uit ééne dwarslijn bestaat. Op de

voorvleugels heeft de tweede dwarslijn den bij vele

Botyden gewonen vorm en is driemaal vrij stomp ge-

broken ; op de achtervleugels springt zij , wat vooral
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duidelijk op de grijswitte onderzijde te zien is, in het

midden met eene spitse punt uit. Onderzijde der voor-

vleugels bijna als boven, iets bleeker; de binnenrand

grijswit.

Den 9''"" Januarij 1871 bij Baranquilla gevangen.

b. ')

a.

16 Pactolalis Guenée.

Een zeer gaaf mannetje , den 18'"'" Januarij 1871 aan. de

Rio Magdalena gevangen.

Het eerste tarsenlid der middenpooten draagt over zijne

geheele lengte een kammetje van korte, stijve haren.

Aciitalis m. nov. sp.

Vier mannetjes waarvan een zeer gaaf. 31 —32 mm.
PI. 11, fig. 10.

Pallide et paulliUum impure straminea; aus angustis

acutisque ; marginihus posterioribus alarum^ venis

partiin , lineis transversalibus macuUsque cognitis

alarum anteriorum
,

fusco-cinereis.

Bijzonder smal en spitsvleugelig doch overigens eene

echte Bolys van deze sectie. Palpen weinig opgerigt en

gebogen, bijna eenkleurig leemgeel, de punt iets don-

derder. Leemgeel zijn ook de kop met de fijn behaarde

sprieten, de thorax en het spitse achterlijf op de boven-

zijde; twee vlekken op de schouderdeksels, de achter-

rand van het schildje en vier rijen flaauwe vlekjes op

het achterlijf zijn l^leeker, Onderzijde van lijf en pooten

bijna wit.

De voorvleugels hebben een vrij vlakken voorrand,

spitse punt en zeer langen, schuinen, flaauw gezwaaiden,

bijna vlakken achterrand; de l)innenrand is slechts een

derde langer en de binnenrandshoek zeer sclierp. Punt

1) Ueze sectie van afJeeling A van Botys zou Je bijua generiek iiumieii worden

afgescheiileu , b. v. omler den uaani Pyralis.



NIEUW GRANADA, ST. THOMASEN JAMAICA. 2Ul

en staarthoek der breedere achtervleugels zijn ook vrij

duidelijk en de achterrand genoegzaam vlak, iets

gezwaaid.

Grondkleur der vleugels een glanzig, niet zeer zuiver,

bleek stroogeel, dat bijna overal, maar vooral tegen

wortel en voorrand der achtervleugels, doorschijnende

is. Voorrand der voorvleugels smal leemkleurig, de

teekening bruingrijs, dik, onduidelijk, daar de eerste

en tweede dwarslijn op de voorvleugels bijna ineen-

vloeijen met den breed bruingrijzen vleugelwortel en

achterrand en de onderste aderen mede bruingrijs zijn.

Evenzoo is ook de binnenrand bruingrijs gevlekt, zoo-

dat de eerste dwarslijn slechts zigtbaar wordt door drie

geelachtige vlekjes die zich er voor bevinden en de

tweede door vier vlekjes die er in cel 2, 3, 7 en 8
achter staan. Achtervleugels slechts met ééne dikke,

bruingrijze, driemaal hoekig gebroken dwarslijn, die

hier en daar verdikt, op ader 2—5 getand en van de

tweede tot de derde breuk zeer flaauw is. Achterrand

bruingrijs, aan de punt het breedst, in cel 2—4 tot

op de helft versmald. Gewone vlekken iets vierkant,

bruingrijs, in het midden bleekgeel. Franje bruingrijs

en geelachtig wit-bont , naar den staarthoek der achter-

vleugels geheel hebt wordend. Onderzijde geheel als

boven gekleurd en geteekend doch alles bleeker.

De vier voorwerpen variëren niet en zijn op 48 en

22 Januarij 4871 bij Sambrano en Yondo aan de Rio

Magdalena gevangen.

48 Acutangulalis m. nov. sp.

Een mannetje, links iets aan de franje beschadigd

doch overigens gaa^f. 4G mm. PI. 44, fig. 44.

Flavescenti-alha
,

tam maciiUs lineisque Iransversalibus

ordinarüs, quam linea dentata juxta marg'mem totum

posteriorem distinctis atro-brunneis. Linea cognita

transversaU secunda peraciite atir/iUafeque fracfa.



202 GEOMETRINAEN PYRA.LIDINA VAN

Grondkleur onder en boven geelwit. Een dwarslijntje

over de voorhelft van den thorax, een vlekje op het

midden van het geelachtig bruine achterlijf, een aan

de spits en twee lijntjes op de laatste ringen zijn don-

kerbruin even als de zeer scherpe, geel afgezette

teekening der vleugels. Deze bestaat uit een regt lijntje

nabij den voorvleugelwortel , een regelmatig gebogen

op een vierde, de stroogeel gevulde, vrij groote ronde

en niervlek , eene op voor- en achtervleugels zeer scherp

gebroken en neusvormig omgebogen tweede dwarslijn
,

die op de voorvleugels de niervlek van onderen raakt,

eene sterk gezwaaide dikke golflijn, die bij denbinnen-

randshoek der voorvleugels een scherpen wortelwaart-

schen tand heeft, en eene dikke franjelijn. Tusschen

de beide laatste lijnen is de vleugel bijna wit. Franje

donkergrijs , op de achtervleugels met donkere deelings-

lijn. Onderzijde als boven , maar bleeker en de teekening

niet geel afgezet.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

19 l^aUcalfs Lederer. PI. 11, fig. 12 (2).

Twee gave wijfjes van 35—42 mm. vlugt.

Ik hield deze soort eerst voor onbeschreven en herkende

haar eerst later uit Lederer's korte beschrijving. Daardoor

is de afbeelding veroorzaakt. Ik vlei mij intusschen dat

men bij vergelijking van Lederer's figuur met de zoo

schoone teekening die ik aan de hooggewaardeerde vrien-

delijkheid van den heer Brants te danken heb , de afbeelding

van het wijfje volstrekt niet voor overbodig zal houden.

De exemplaren zijn met n°. 03 gemerkt.

20 Incalis m. nov. sp.

Drie mannetjes waarvan een geheel gaaf. 24—20 mm.

PI. 11, fig. 13.

Flavissima , supra parce purpura squamata; Unealione

cognita, fasciaque lata in marginem posteriorem

purpurissatis.
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Hoewel de palpen opgerigt zijn, wijken zij echter in

vorm vrij sterk van die der andere soorten dezer af-

deeling van Botys af; de palpen van Botys vanerjalis

(zie lager) zweemen naar die van onze soort doch

naderen meer den gewonen vorm. Bij Incalis is de be-

haring van het tweede lid aan den wortel veel smaller

dan bovenaan en die van het eerste lid is van boven

wel tweemaal zoo breed als die van het tweede aan

den wortel, zoodat het schijnt als of de naar boven

sterk verbreede palpen in het midden diep uitgesneden

waren. Zij zijn overigens goudgeel, en hebben aan de

kopzijde twee purperroode, aan de voorzijde twee zwarte

vlekjes. Zwart is ook het korte, horizontale eindlid.

Sprieten dun, bruingeel, zeer kort behaard. Rug van den

thorax goudgeel met purperroode vlekjes. Achterlijf

boven goudgeel, aan den wortel met purperroode stip-

pen; de spits is donkerbruin met een wit vlekje in

het midden.

Vleugels goudgeel; drie onvolkomen dwarslijntjes van

het eerste derde , eene stompgetande
,

gewoon gevormde

tweede dwarslijn, een halvemaanvormig gebogen streepje

op de dwarsader, en bestuiving van het middenveld

zijn purperbruin; een breede band op den achterrand

paars met roodbruine aderen, in cel l"* en 1'' zwart be-

stoven. Deze band heeft wortelwaarts eenige tandjes

en is onder ader 2 zoo verbreed dat hij de iets met

hem convergerende tweede dwarslijn raakt. Een vlekje

Ijij de vleugelpunt, de franje en de achterrand in het

midden zijn goudgeel ; de laatste heeft aldaar drie

purperroode stippen. Aan den wortel van cel 2 merkt

men nog een onbeschubd, doorschijnend plekje op.

Achter vleugels aan den voorrand breed onbeschubd,

doorschijnend; verder met een purperen booglijn, zulke

beschubbing op de aderen en een eveneens als op

de voorvleugels gekleurden band op den achterrand.

De laatste is in het midden smal goudgeel als de franje

14
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en de franjelijn fijn purperrood ;
van ader 1" tot 2 merkt

men nog eene fijne deeUijn der franje op.

Onder zijn de vleugels stroogeel met flaauw van boven

doorschijnende teekening, een purperkleurigen, op de

achtervleugels zeer bleeken l^and op den achterrand ,
die

hier onder ader 2 der voorvleugels niet verbreed is en

zulk een streepje op de dwarsader der voorvleugels. Lijf

met pooten geelwit, de voorpooten wit en zwart gevlekt.

De exemplaren zijn den 25''"" Januarij 1871 bij Gonejo

aan de Rio Magdalena gevangen.

21 wratutinaiis Guenée, Led.

Een gaaf wijfje.

Guenée beschrijft de teekening der voorvleugels niet

goed. Zij bestaat uit de beide gewone dwarslijnen, nog

eene flaauwe digt bij den wortel en de gewone vlekken in

het middenveld. Palpen half donkergrijs en wit, Lederer's

afbeelding is voldoende.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

22 Claudialls m. nov. sp.

Een vrij gaaf mannetje van 27 mm, PI. 11 , fig. 14.

Straminea, hrunneo-cinereis attamen ornamentis ordi-

nariis alarum, fascia lata anticarum juœta poste-

riorem marginem et angusta juxta anteriorem et

squamatione arca mediae cincia et sub maculis

cognitiis. Fimhriis cdbis atro-cinereo variis.

Sterk aan Samea castellalis Guenée herinnerende doch

zonder de pluimen aan beide zijden van het achterlijf

en met smallere palpen. Ook is de grondkleur anders.

In vleugelvorm en teekening sluit deze vlinder zich

na aan bij Botys fatualis Lederer, alleen zijn de achter-'

vleugels aan den Ijinnenrandshoek meer afgerond.

Palpen half donkergrijs en wit, hun eindlid zeer on-

duidelijk. Sprieten fijn behaard. Grondkleur der vleugels

goudkleurig stroogeel met breed goudbruinen, tegen

de franje in donkergrijs overgaanden achterrand. Deze
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donkere rand wordt van de vleiigelpunt af tot aan den

staarthoek der achter vleugels een weinig en zeer ge-

lijkmatig smaller ; hij is wortelwaarts stomp en onregel-

matig getand. De voorvleugels zijn overigens aan den

voorrand en aan den wortel donker paarsgrijs bestoven.

Deze paarse bestuiving maakt ook de eerste dwarslijn

onduidelijk, verbreidt zich franjewaarts tot iets voorbij

den wortel van ader 2 en vult bijna de geheele mid-

dencel , zoodat de goudgele grondkleur van het midden-

veld slechts in drie vlekken overblijft, namelijk eene on-

duidelijke in cel l"" en twee ovale in en over de middencel,

welke vlekken door de mede donker beschubde midden-

ader worden doorsneden. De tweede dwarslijn loopt digt

langs den donkeren acliterrand waarin zij zich bij ader

2 verliest ; zij is in cel 2 en 6 getand en overigens door

donkere adertjes met den goudbruinen vleugelrand ver-

bonden, zoodat zeven gele vlekjes worden afgescheiden

waarvan het middenste
, iets inspringende, zeer klein is.

Op de achtervleugels komt eene dikke, iets geslin-

gerde, ongebogen dwarslijn uit eene lange, in het

midden gele middenvlek. De tweede dwarslijn is even

als op de voorvleugels doch staat verder van den

donkeren rand en is niet door donkere lijntjes er

mede verbonden. Franje bont, wit en donkergrijs.

Lijf donkergrijs, de wortel van het achterlijf en de

acliterrand der ringen wit. Onderzijde als boven maar

bleeker; buik en pooten grijswit. Voorpooten donker-

grijs, eene vlek op de schoenen en de tarsen wit. De
andere pooten ontbreken.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

23 Saniealls m. nov. sp.

Vier exemplaren; een gaaf mannetje en drie iets

afgevlogen wijfjes. 19—22 mm. PI. 11, fig. 15. <?,

Lutm-alha venis tenue auralis; insignitis cognitis,

limbo per tokmi marginem posteriorem apicetït
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versus serene maculato, antlcarumque alariim linea

angusta juxta costani et squamatlone areae mediae

cincta et sub macuUs ordinar lis , omnibus brunneo-

cinereis. Fimbriis silaceis, atro-cinereo maculatis.

Nog meer aan Samea castellalis herinnerende dan de

voorgaande soort , vooral door de gele vlekjes boven aan

den donkergrijzen band die den geheelen achterrand

der vleugels beslaat en welke vlekjes ik onder de

eveneens geteekende soorten van Botys A , b , a alleen

nog bij de volgende, mede nieuwe soort vind. Het

achterlijf is evenwel mede geheel normaal gevormd

en in aderbeloop of palpen wijkt Samealis niets af

van deze afdeeling van Botys; de achtervleugels zijn

intusschen zeer langwerpig.

Palpen smal, duidelijk gebogen, lid 2 bleekgeel met

twee donkergrijze bandjes. Evenzoo is ook het korte,

stompe doch duidelijke eindlid gekleurd. Aangezigt

goudgeel met een donkergrijs dwarsstreepje. Thorax

grijs, twee vlekken op den halskraag goudgeel. Achterlijf

graauwachtig geel, de ringen met witten achterrand.

Grondkleur der vleugels zeer licht stroogeel (geelwit)

met dun goudgeel bestoven aderbeloop. Voorvleugels

met twee donkergrijze dwarsbanden, een smalle aan

den wortel, een breedere op een derde; ook is de

voorrand geelgemengd donkergrijsbruin tot twee derden.

In de middencel ziet men twee doorschijnende ronde

witte vlekken die ieder nog eene dergelijke in cel l"*

onder zich hebben ; tusschen beiden staat nog eene gele

stip in de middencel. De tweede dwarslijn is eveneens

gevormd als bij Claudialis, doch zij loopt bij ader 2 niet

in den donkeren achterrand dood maar verlaat dien

aldaar, gaat in cel 2 schuin omhoog, is aan den wortel

van ader 3 gebroken en loopt dan flaauw naar den

binnenrand.

Bleekere achtervleugels slechts met eene fijne donkere
,

hier en daar afgebrokene lijn, die eerst den grijzen
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achterrand volgt, op ader 2 omhoog gaat, de langwerpige

in het midden lichte midden vlek raakt en dan, geslingerd

en iets dikker, met een vlekje in den binnenrand uitloopt.

De grijze achterrand is niet met paars gemengd noch

wordt tegen de franje bleeker. Op de voorvleugels is

hij aan den voorrand slechts weinig breeder doch op

de achtervleugels in het midden zeer smal, aan de

punt dubbel zoo breed als aan den staarthoek. Franje

grijs, aan den wortel met gele stippen, aan vleugelpunt

en staarthoek oplichtende. Drie donkere vlekjes vallen

op ader 3, 4 en 7 der achtervleugels zeer in het oog.

Onderzijde als boven , maar bleeker. Sterker uitgedrukt

is een donker, bijna zwart vlekje in cel 5 der voor-

vleugels.

Bij de wijfjes is de grijze achterrand breeder en de

donkere lijn der achtervleugels van ader 2 tot de mid-

denvlek afgebroken.

De exemplaren zijn met n°. 63 gemerkt.

Het is niet onmogelijk dat Claudialis en Salhialis

reeds door Guenée onder de soorten van zijn genus

Samea zijn beschreven, doch zijne beschrijvingen zijn

niet duidelijk en uitvoerig genoeg om dit met zekerheid

te zeggen.

24 Varicgalis m. nov. sp.

Een mannetje zonder achterlijf doch overigens zeer

gaaf. 16 mm. PI. 12, fig. 1, 2.

Nigro- cinerea; dimidlo basalt alarum omnium et anti-

carum marginis apice anterioris stramineo maculato.

Limbo posteriore punctillis nonnullis albis, cellidis

prima et media alarum anteriorum argenteo-squa-

matis. Fimbria straminea maculis immoderatis nigro-

cinereis.

In verschillende opzigten vertoont deze vlinder af-

wijkingen van deze afdeeling van Botys. Zoo is onder
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andere lid 1 der palpen veel breeder dan lid 2, is het

grootste gedeelte (drie vierden) der sprieten gekerfd,

ader 5 der achtervleugels staat verder van 3 en 4 dan

gewoonlijk en de achterpooten zijn wat langer en dunner

dan bij de voorgaande soorten. Dit alles te zamen ge-

nomen levert echter geene genoegzame redenen op tot

de vorming van een nieuw genus.

Palpen schuin opgerigt, weinig gebogen, bleek geel-

wit, zwart gehand, het stompe eindlid zwart. Kop

en thorax donkergrijs. Voorvleugels naar achteren vrij

sterk verbreed, de achtervleugels smal; van beiden de

achterrand onder de punt iets gezwaaid. De voorvleu-

gels zijn zwartgrijs; een den voorrand niet bereikend,

in het midden verbreed bandje op een vierde, een

vierkant vlekje onder den geelbestoven voorrand op een

derde, een halve, iets gebogen dwarsband met eenc

stip op de helft en drie stippen bij de vleugelpunt zijn

bleek okergeel, iets glanzig. Verder ziet men nog drie

geelwitte stippen aan den achterrand , een blaauwzilveren

vlekje achter het gele bandje bij den wortel op den

binnenrand en eenige blaauwzilveren schublDcn in de

middencel. Achtervleugels aan den wortel en in eene

groote, onregelmatig ronde vlek in het midden bleek-

geel, iets doorschijnend, verder zwartgrijs. Hun achter-

rand is met vier blaauwwitte stippen geteekend, welke

wat grooter zijn dan die der voorvleugels, en op het

midden van den binnenrand staat nog een zwartgerand

blaauwwit vlekje. Eenige stroogele stipjes staan ook

nog om de lichte midden vlek. Alle gele teekeningen

hebben randen, donkerder dan de zwartgrijze grond-

kleur der vleugels.

Franje okergeel, op ader 3, 4 en 7 der voorvleugels

en 2, 3, 6 en 7 der achtervleugels zwartgrijs gevlekt.

Onderzijde bleeker dan boven, aan den wortel vlekkig

zwart, de voorvleugels zonder blaauw zilver en de achter-

vleugels wit gemengd.
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Voor- en middenpooten met zwartgrijzc dijen en

scheenen en witte tarsen. Achterpooten geheel wit,

slechts een vlekje aan het eind der scheenen grijs.

Het exemplaar is met n°. 63 geteekend.

Genus 50&. Eurycreon von Hein.

(Botys B, Lederer.)

25 Asoplalïs m. nov. sp.

Een gaaf paar. 1^16 mm. PI. 12, fig. 3.

Alis anterioribus et thoracis parte posteriore purpureis;

parte antica thoracis, capite, maculis duabus m

marginerai anteriorem, posterior is marrjinis smimo,

fimbriisque omnibus jlavis. Alis posterioribus testaceis,

linea transversali indistincta fimbriisque luteis.

lets plomp gebouwd en ook in kleur en teekening

aan sommige soorten van Asopia herinnerende, doch

om de vleugeladeren, het iets uitstekende voorhoofd en

verdere kenmerken hier behoorende en aan de spits

van het genus te plaatsen.

De vrij breede palpen, de bijpalpen, kop en halskraag

zijn geheel donker okergeel; de thorax met schouder-

deksels aan den wortel donker okergeel, in het midden

witgeel, aan het eind purperrood. Op de vrij spitse,

purperroode voorvleugels zijn de wortel, twee groote

driehoekige vlekken aan den voorrand, een spoor eener

eerste dwarslijn, eene fijne, gezwaaide, uit de tweede

voorrandsvlek komende tweede dwarslijn benevens eene

naar onderen versmallende streep op den steilen achter-

rand met de breede franje heldergeel; de vleugelwortel

en eerste voorrandsvlek zijn bijna zwavelgeel, de andere

teekeningen meer goudgeel en allen fijn donker purper-

bruin gezoomd.

Achtervleugels en achterlijf ficht roodbruin, iets

purperkleurig; op de eersten de voorrand bleekgeel,

eene lijn die in den achterrand uitloopt goudgeel; de
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franje aan staarthoek en vleugelpunt en in cel 2 liruin
,

overigens goudgeel. Onder zijn de voorvleugels omtrent

als boven geteekend op donker roodbruinen grond, de

achtervleugels helder okergeel met purperroode midden-

stip, boogstreep en band voor den achterrand. De

buik is okergeel met roodbruine dwarsbanden.

Beide exemplaren zijn den 28'"" Januarij bij Honda

aan de Rio Magdalena gevangen.

26 Fuscocilialiis m. nov. spec.

Een gaaf wijfje van 30 mm. PI. 13, lig. 1.

Alis anter loribus pallide ßavis, ßmbriis ferruginosis ;

linea prima transversali bis fracta, venis omnibus,

linea tenui juxta marginem interiorem, strigulaque

in vena transversali , omnibus silaceo-brunneis ; altera

lineae transversalis loco, serie pimctorum fuscorum.

Alis posterioribus albidis, margine anteriore notalo

serie imperfecta punctillorum atrorum.

. De uitstekende punt van het voorhoofd , die een voor-

naam kenmerk uitmaakt van Eunjcreon , is bij deze soort

wel niet zeer lang en spits maar veroorlooft toch, bij

de overeenstemming der verdere kenmerken, haar in

dit genus te plaatsen. Daarin onderscheidt zij zich van

de slanklijvige, spits vleugelige soorten (Sticticalis L.

tot Paleacalis Guenée) door de donker roestbruine franje

der licht helder-okergele voorvleugels, wier eerste dwars-

lijn zeer duidelijk en eenigszins Z-vormig is, terwijl de

niervlek zich als een schuin bruin streepje op de

dwarsader vertoont.

Het mannetje, dat ik eerst onlangs uit de collectie

van Dr, Staudinger leerde kennen , bezit bovendien eene

bijzonderheid in een ovaal indruksel op de bovenzijde

der voorvleugels aan den wortel der binnenrandsader,

over hetwelk een pluimpje is gestreken.

Palpen schuin opgerigt , met bijna horizontaal

eindlid, half bruin en geelwit. Schouderdeksels met
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roestbruine wortelhelft , overigens de thorax eenkleurig

met de voorvleugels; binnenrand van deze donkerbruin,

het aderbeloop fijn lichtbruin; de middengrond der

cellen zeer dun beschubd, bijna doorschijnend, hunne

randen doffer en donkerder. De eerste dwarslijn van

een vierde van den voorrand schuin buitenwaarts

tot aan de middenader, dan schuin binnenwaarts

en iets dikker tot de dorsaal-ader ,
daarop weder in de

eerste rigting tot den binnenrand loopende, alwaar zij

de uit langwerpige donkerbruine stippen bestaande

tweede dwarslijn ontmoet. Het streepje op de dwarsader

zeer schuin. Golilijn zeer nabij den achterrand en

sterk getand. Franjelijn donkerbruin. Franje genoegzaam

eenkleurig. Achtervleugels wit, iets doorschijnend, tegen

de punt geelachtig en met het begin eener donkergrijze

stippenrij op drie vierden van den voorrand. Franje wit.

Achterlijf bleekgeel.

Onder is de teekening dikker dan boven, grijsbruin

op bijna witten grond en heeft de tweede dwarslijn

aan den voorrand eene groote vlek. Pooten geelwit.

Het exemplaar van Baron von Noleken is met n° 63

gemerkt, dat van Dr. Staudinger is van den Ghiriqui-

vulkaan in Amerika.

Genus 51. Nomophila Hbn.

27 Nocluclla W. V.

Elf exemplaren. Meest, doch niet allen, een paar mm.

grooter dan mijne Europesche en Noordamerikaansche

exemplaren.

Van 11 Februarij tot 10 April 1871 bij Bogota en Ubaquc

gevangen.

Genus 52. Samea Guenée.

28 Castcllalis Guenée.

Drie exemplaren waarvan een geheel gaaf. Zooals Lederer

teregt aanmerkt, heeft de vlinder dunne, draadvormige

bijpalpen; zij zijn zwart gekleurd.
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Het gave exemplaar, een mannetje, is in het laatst van

April bij Cunclai (2100' hoog) gevangen. Een ander, afge-

vlogen mannetje op 27 Maart bij Ubaque; het derde voor-

werp, een wijfje, bij Tusagasuga.

Genus 55. Salbia Guenée^

Dit genus hetwelk aan Lederer onbekend was en dat hij

van Guenée overnam
, is door hem niet op de juiste plaats

gesteld. Het is duidelijk na aan Marasmia en Cnaphalocrocis

verwant en kan in de analytische tabel onder n°. 59 aldus

worden beschreven :

Sprieten van het mannetje boven het groote wortellid

met eene bogt en daarin eene lange, zwarte haarlok. Kleine,

houtgele
, duidelijk geteekende vlinders met scherpen staart-

hoek der achtervleugels.

Bij Guenée is de karakteristiek niet uitvoerig. Het volgende

dat ik bij de drie soorten die in mijn bezit zijn, opmerk, voeg

ik er aan toe. Leden der kort behaarde sprietschaft tegen de

punt driehoekig. De palpen opgerigt. Bijpalpen ten minste bij

Deformalis en Abnormalis duidelijk (volgens Guenée bij geene

der soorten aanwezig). Voorvleugels langwerpig, met vlakken

voorrand, spitse punt en gezwaaiden achterrand. Ook de

punt der achtervleugels is vrij scherp, de achterrand flaauw

gebogen, iets gezwaaid. Ader 8—10 der voorvleugels zijn

gesteeld {Abnormalis, Cognatalis) of 10 komt uit de middencel

{Deformalis). Overigens is het aderstelsel normaal; 3—

5

der achtervleugels zijn aan den wortel opeengedrongen.

Pooten lang, dun. Achterlijf een derde langer dan de achter-

vleugels, spits, houtgeel, met bleeker gerande ringen , onder

geelwit, tegen het eind op zijde en van boven met zwarte

stippen
, de laatste ring van boven met twee witte , op zijde

en in het midden met drie zwarte streepjes geteekend

evenals bij Cnaphalocrocis, Marasmia en bij de beide nu

volgende genera.

De teekening der vleugels bestaat uit twee donkerbruine,

bijna zwarte dwarslijnen en een middenpunt op de voor-
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vleugels en op de achtervleugels mede uit twee dwarslijnen

waarvan de eerste over eene middenstip heen gaat. De tweede

dwarslijn is op voor- en achter vleugels op de helft en aan

den wortel van ader 2 tweemaal scherp gebroken; het

horizontale gedeelte daartusschen is zeer flaauw, boven de

breuk is de lijn fijn getand en op de voorvleugels gelijk-

matig gebogen. Franjelijn zeer dik, donker bruingrijs, de

grijze franje met eene dikke donkere lijn over de wortelhelft.

Van dit genus ontving ik drie soorten, die tot de eerste

afdeeling van Guenée (met abnormaal gevormde mannelijke

sprieten) behooren. Met zekerheid kan ik de beide eersten

(de derde is zeker nieuw) onder zijne Flabellalis, Cassidalis

en Torsalis met vinden, want bij Deformalis past de kleur

niet; ook vermeldt Guenée niets van de kleur der pooten

van het mannetje. Flabellalis zou lange en bijna regte pal-

pen hebben; mijne Abnormalis kan deze echter ook niet

zijn, aangezien hare palpen bijna tweemaal zoo lang als

de kop zijn, terwijl die van al de soorten van Guenée

worden opgegeven als weinig langer dan de kop. Ik benoem

dus al mijne drie soorten liever nieuw. Zij komen in kleur

en teekening nog al met elkander overeen doch verschillen

overigens zoo zeer dat men er wel drie genera van kon

maken. Ik onderscheid haar als volgt :

I. Palpen breed, weinig smaller dan de oogen,

niet langer dan de kop, van boven regt

afgesneden, met zeer onduidelijk eindlid.

Vleugels houtgeel, sterk bruingrijs bestoven.

Vervorming der sprieten bij het mannetje

weinig korter dan de helft van de schaft;

zijne voorschoenen met een driekant donker

pluimpje, zijne achterdijen zeer verdikt, de

midden- en achterscheenen ruig beschubd. Deformalis.

II. Palpen breed, weinig smaller dan de oogen,

bijna tweemaal zoo lang als de koji , stomp

gepunt, grof behaard, met onduidelijk eind-
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lid. Vleugels licht houtgeel, bruingrijs be-

stoven. Vervorming der sprietscliaft bij het

mannetje weinig langer dan een vijfde van

de schaft, in de bogt zonder haarbosjes,

boven aan dezelve met eene verdikking;

zijne voorscheenen met een driekant donker

pluimpje, overigens de pooten gewoon ge-

vormd Abnormalis.

III. Palpen lang, dun en rond, iets langer dan

de kop, met kort, duidelijk, bovenaan in

twee puntjes uitloopend eindlid. Vleugels

zeer bleek houtgeel, dun bruingrijs besto-

ven. Vervorming der sprietschaft bij het

mannetje weinig langer dan een vijfde van

de schaft, in de bogt met tandjes. Pooten

gewoon gevormd. Onder aan den voorrands-

wortel der achtervleugels een ruw beschubd

zwart plekje CognatalLs.

20 Wcformalïs m. nov. sp.

Een paar; het mannetje zeer gaaf. 19]

—

20| mm.

PI. 12, hg. 4, 5, 6.

Palpls latis, vix oailorum angustioribus , capite haud

longioribus , rede de supra abscisis, membroque termi-

nall vix distindo. Alis ligneis brunneo-cinereo dense

squamatis. Maris deformitas antennarum dimidii

scapi vix brevior, hujiis tibiae anteriores plumula

fusca triangula, mediae et posteriores hispide squa-

* moscie, femoraque postera perdensata.

Palpen half donkergrijs en wit. De grondkleur der

voorvleugels zoo sterk door de bruingrijze, bij weer-

schijn iets paarsachtige bestuiving bedekt , dat zij slechts

tegen den binnenrandswortel en als smalle afzetting

der lijnen bovenkomt. Middenpunt der achtervleugels

zeer onduidelijk. Tweede dwarslijn aan den voorrand
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dikker maar niet zwarter, eerste rondgebogen
; op de

achtervleugels beiden convergerende en in den staart-

hoek een zwart streepje. Onderzijde vuil geelwit, op de

voorvleugels grijs, als boven geteekend, maar flaauwer.

Het wijfje heeft gewoon gevormde sprieten. Achterdijen

van het mannetje gezwollen, glad beschubd, iriserend.

De man is op 27 Januarij bij La Dorada aan de

Rio Magdalena gevangen, het wijfje den 2''''° April ]jij

Ciicqueta.

30 Abnormalïs m. nov. sp.

Twee mannetjes waarvan een zeer gaaf. 19| mm.

PI. 12, fig. 7, 8.

Palpis latis, vix ociUorum angustioribus , capite fere

duplicis longituclinis, obtuse terminatis nideque pitosis,

segmentulo terminali vix distincto. Alis pallide ligneis,

tenue fusco squamatis. Maris deformitas antennarum

quintae scapi partis vix longior ^ hemd cincinnata in

(lexione, sed ßexionis in parte superiore densata.

Tibiae ejus anteriores plumida triangula pasca, cete-

rum autem ille pedibus rede formcUis.

Eerste lid der palpen wit, tweede donkergrijs, aan

de achterzijde van onderen uitgesneden tot opneming der

bijpalpen. Grondkleur der bovenzijde alleen aan den

voorrand en achter de midden vlek der voorvleugels,

in het midden der achtervleugels en achter de tweede

dwarslijn bruingrijs bestoven. Tweede dwarslijn aan den

voorrand dikker maar niet zwarter. Op de achtervleugels

beide dwarslijnen tegen den binnenrand parallel, inden

staarthoek een zwart streepje. Onderzijde bleeker, de

voorvleugels sterker grijs bestoven, de teekening dezelfde.

Beide exemplaren zijn met n°. 63 gemerkt.

31 Cognaialis m, nov. sp.

Twee mannetjes en een wijfje, het laatste zonder

achterlijf doch overigens de exemplaren gaaf. 15 mm.
PI. 12, %. 9, 10.
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Palpis tenuissimis et rotundatls
,

jMullulum capitis lon-

giorihus, segmentulo terminali brevi distincta. Alis

lutescentibus osseïcoloribus
,

tenue fusco-citiereo squa-

matis. Maris deformitas antennarum vix quintae

partis scapis longior, jlexione dentata. Pedibus rede

formatis. Alarum posterioritm subtus in margine

anteriore ad basim macula nigra, rude squamata.

Palpen geheel bleekgeel. Grondkleur der bovenzijde

veel bleeker dan bij de voorgaande soort, weinig meer

dan beenkleurig, doch de voorrand der voorvleugels,

vooral aan de punt, okergeel; de grijze bestuiving alleen

tegen den achterrand merkbaar en op de achtervleugels

zich niet geheel tot dezen uitstrekkende; wortelwaarts

der tweede dwarslijn is zij zeer dun. Tweede lijn aan

den voorrand met een zwart vlekje beginnende; op de

achtervleugels beide lijnen tegen den binnenrand parallel

en in den binnenrandshoek geen zwart streepje. Onder-

zijde sterk grijs bestoven, vooral op de voorvleugels,

overigens bleeker van grondkleur en eveneens geteekend

als boven. Het wijfje mist de zwarte vlek van den

achtervleugel wortel .

De exemplaren zijn met n°. 63 gemerkt.

Genus 62 6. Salbiomorpha m, nov. gen.

Komt in Lederer's tabel der Pyralidinen-genera onder

n°. 86 aldus :

Voorvleugels bij het mannetje met een, aan de binnen-

zijde kalen omslag aan den binnenrand, die bovenop met

eene kam van lange, gladgestreken schubben is bekleed.

Sprieten boven den verdikten wortel met eene aan de

liinnenzijde getande bogt, daarboven verdikt, onder aan de

bogt met eene zwarte haarlok. Palpen tweemaal zoo lang

als de kop, schuin opgerigt, van boven ruig behaard.

Thorax met twee zwarte kuifjes aan den wortel der schou-

derdeksels.

Het genus is na aan Salbia verwant, de sprietvorming
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dezelfde, ook de vleugelvorm en teekening; eigenlijk bestaat

het verschil alleen in den bij Salhiomorpha aanwezigen

omslag aan den binnenrand der voorvleugels. Naar Lederer's

systeem is echter de vorming van een nieuw genus onver-

mijdelijk. Sprieten kort behaard. Palpen als bij Salbia abnor-

malis (zie boven). Achterlijf slank, spits en een derde langer

dan de achtervleugels. Aderstelsel normaal. De voorpooten

ontbreken en de anderen zijn normaal gevormd.

Verder is de vlinder somber zwartbruin en heeft op de

voorvleugels eene zwarte halvemaan op de dwarsader en twee

zwarte dwarslijnen, waarvan de tweede van den voorrand

(waar zij iets dikker is) tot ader 2 eene fijn getande bogt

maakt. Achtervleugels met donkere midden vlek en tweemaal

stomphoekig gebroken zwarte dwarslijn, die bij den binnen-

randshoek uitloopt en aldaar wit afgezet is. Eene franjelijn

en eene lijn over de wortelhelft der met den vleugel een-

kleurige franje zijn iets donkerder. Achterlijf zwartbruin,

op den rug van het laatste lid met twee witte vlekjes.

Onderzijde der vleugels tegen het lijf houtkleurig; de dwars-

aders met donkere stippen; naar achteren wordt de grond

grijsbruin. Palpen buitenwaarts donkergrijs, met vuilwitten

wortel.

32 Ancidalis m. nov. sp.

Een niet zeer gaaf mannetje. 25 mm. PI. 12, fig. 11, 12.

Atro- f lisca, nigro notata ; abdominis apice supra maculis

duabus albis.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

Genus 62(/. Hileithia m. nov. gen.

Komt in Lederer's tabel onder afdeeling 87, geheel aan

het eind, aangezien niet, zooals bij de zes overige genera

van die afdeeling, de middencel der voorvleugels bijzonder-

heden vertoont, maar wel hun voorrand. De beschrijving

luidt aldus :

Middencel der voorvleugels zonder uitmonsteriiig ,
liun
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voorrand aan de onderzijde bij het mannetje met breeden,

donkergrijzen omslag, eene pluim van lange gele haren

insluitende. Kleine, vuilwit gekleurde donkergrijs geteekende

vlinder met zwart gestippelden voorrand der voorvleugels

en scherpen staarthoek der achtervleugels.

Sprieten van het mannetje aan den wortel met een

korten tand, (als bij het Phyciden-genus Acrobasis) de

schaft gewoon gevormd, vrij lang behaard. Palpen niet

langer dan de kop, half zoo breed als de oogen, opgerigt,

gebogen, van boven regt afgesneden, het eindlid zeer on-

duidelijk. Achterlijf spits. Vleugels langwerpig, de voorrand

der voorvleugels tegen de duidelijke punt gebogen, de

achterrand weinig gebogen. Achter vleugels met duidelijke

punt en in cel 5 ingetrokken achterrand. Aderstelsel geheel

als bij Botys. Pooten zonder uitmonstering.

Middenlid der palpen met drie zwarte vlekjes. Zwartgrijs

gevlekt zijn het aangezigt, de sprietwortels , de halskraag,

de schouderdeksels, ring 3 van het tegen de punt gele

achterlijf op zijde en ring 6 benevens de spits van boven.

De zwarte vlekjes langs den voorrand der voorvleugels

houden aan zijn laatste vierde op ; ook bij den binnenrands-

wortel staat eene zwarte stip. Omde middenader en langs

den achterrand zijn de vleugels grijs gewolkt. Digt bij den

vleugelwortel treft men een gebogen lijntje aan, op een

vierde een geheel regt ; daaraan vast vertoont zich de ronde

vlek als een donkere ring en op de dwarsader de donkere

omtrek der niervlek; de tweede dwarslijn begint aan den

voorrand op drie vierden met een zwart vlekje, is achter

de niervlek iets ingetrokken, aan ader 2 stomp gebroken,

loopt, naauwelijks zigtbaar, langs die ader en wendt zich

onder de niervlek flaauw geslingerd naar den binnenrand.

Digt achter de tweede dwarslijn loopt eene golllijn; hare

bovenhelft is flaauw getand, de onderhelft als de tweede

dwarslijn gevormd. Op de achtervleugels zijn de lijnen als

op de voorvleugels maar de beide eersten convergeren vrij

sterk en zijn donkerder in den binnenrandshoek, en de golflijn
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verliest zich bij ader 2 in den donkeren rand. Op de eerste

lijn staat een donker ringetje. Franjelijn dik ; over de

wortelhelft der franje eene rij van bijna ineenvloeijende

donkere stippen.

Onderzijde helderder wit, als boven geteekend maar

uiterst flaauw.

33 Appialis m, nov. sp.

Vijf exemplaren waarvan een mannetje en twee wijfjes

gaaf. 20—21 mm. PI. 12, fig. 13 en 14.

Cana
,

fusco-cinereo notata , margine posteriore cinereo

asperso ; margine anteriore alarum anticarum nigro-

pundato ; posticarum lineis transversalibus ad angu-

lum analum convergentihus.

De exemplaren zijn allen met n°. 63 gemerkt.

Genus 65. Pantographa Led.

34 Scrîpturalîs Guenée.

Een vrij gaaf wijfje zonder aanduiding van vangplaats.

Genus 67 h. Prenesta m. nov. gen.

In Lederer's tal^el der Pyralidinen-genera komt dit genus

onder n°. .89 aldus :

Sprietschaft een weinig voor het midden gekronkeld,

platgedrukt en met fijne doorntjes, overigens ter lengte

van twee derden der voorvleugels. Habitus der Botyden, de

punt van het achterlijf zwart.

Bijoogen en bijpalpen aanwezig; de breede, gebogen, van

voren afgeronde palpen niet langer dan de kop en met zeer

kort en stomp eindlid, glad beschubd, half wit en zwart.

Sprieten fijn behaard. Vleugels lang, de voorvleugels vrij

smal met tegen de punt gebogen voorrand en spitse punt,

hun achterrand zeer weinig gebogen. Achtervleugels met

zeer duidelijke hoeken en vrij vlakken achterrand. Adorstelsel

normaal (als bij Botys). Achterlijf slank, de helft langer

dan de achtervleugels. Grondkleur der bovenzijde goudgeel
;

15
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de voorrand, de daarin vervloeijende zeer groote ronde en

niervlek, eene middenvlek der achtervleugels en eene aan

den voorrand zeer breede , aan den binnenrandshoek puntig

toeloopende streep op den achterrand donker gekleurd;

geene dwarslijnen.

Van dit genus ontving ik twee soorten; van de eerste

soort twee mannetjes en van de tweede een; allen gaaf.

Beide soorten komen wat kleur en teekening betreft zeer

overeen doch niet in bouw.

I. Dof goudgeel met kaneelbruine teekening
, de

wortel der voorvleugels niet donkerder, de

donkere rand der achter vleugels binnen waarts

getand. Cel 1" der achtervleugels opgezwollen

en met fijne gele wol bekleed. Aan de voor-

pooten de schoenen en het eerste tarsenlid

met eene donkergrijs gekleurde verdikking. Fabia! is.

II, Helder goudgeel met purperbruine teekening,

de voorvleugelwortel scherp afgescheiden don-

kerder, de donkere rand der achtervleugels

aan de binnenzijde sterk hol uitgesneden,

ongetand. Achtervleugels en voorpooten zon-

der uitmonstering Sunialis.

35 Fablalis m. nov. sp.

Twee mannetjes van 25 mm. PI. 12, fig. 15, 10.

Fulva , cinnamomeo-notata ; alarum anter ioriim basi

hand infuscata, posleriorum margine postico dentato

fusco.

De beide gewone vlekken der voor-vleugels beker-

vormig, donkerbruin gerand; de ronde, die door de

middenader in tweeën wordt gedeeld, is van onderen

afgerond en niet in den kaneelbruin bestoven binnen-

rand vervloeid. Deze bruine bestuiving komt acViter de

niervlek in eene diiekante, vervloeijende vlek omhoog.

Ook de achtervleugels zijn onder de kleine middenvlek



NIEUW GRANADA, ST. THOMASEN JAMAICA. 221

bruin bestoven. Franjelijn met zwarte streepjes die op de

achtervleugels ineenvloeijen. Op de onderzijde de grond-

kleur bleeker, de teekening als boven doch het donkere

bruingrijs en deze kleur op de voorvleugels tot voorbij

de niervlek gestoven ;
alles bovendien met koperkleurigen

glans. Pooten middelmatig lang, de dijen allen grijs,

de achter- en middenscheenen en tarsen wit, de voor-

tarsen hchtgrijs; aan het begin van de borst twee

steenroode haarbosjes.

Een exemplaar is den IS'^"" Januarij bij Calamar, het

andere den 25'''° Januarij Inj Gonejò ,
beiden aan de Rio

Magdalena gevangen.

3G Sunialls m. nov. sp.

Een mannetje van 24 mm. vlugt. PI. 12, fig. 17, 18.

Aiirata, purpur eo-notata ; basi alarum anticarum fusca,

maxime distinda ; limbo fusco posticarum indentato.

De ronde vlek der voorvleugels naar onderen ver-

breed, in de geheel purperroodbruin gekleurde cel 1'

vervloeijende ;
niervlek zeer breed, bekervormig ;

omtrek

van beiden donkerbruin. Evenals bij de voorgaande

soort verbreidt de donkere kleur van den l)innenrand

zich hier onder en ook achter de niervlek in eene

gewolkte driekante vlek. Op de achtervleugels is de

middenvlek bijna zoo groot als de niervlek van

Fabialis en onder haar ziet men twee purperroodbruine

wolkjes.

Onder is het geel iets bleeker dan boven, wijnrood

getint, de vlekken donkergrijs, de rand grijsbruin,

alles donkerbruin gezoomd, de rand binnenwaarts scherp

begrensd. Pooten zeer lang en dun, wel de helft lan-

ger dan die van Fabialis, hunne dijen donkergrijs,

het. overige geelwit.

Den 18'»"=" Januarij 1871 aan de Rio Magdalena ge-

vaneden.
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Genus 76. Acrospila Lederer.

(Eulepte Hübner).

De eenige soort van dit genus , Gastralis Lederer, is dezelfde

als EfUepte concordalis Hbn. Samml. Exot. Schmett. deel III.

Eene vergelijking van Hübner's schoone afbeelding met

mijne exemplaren en Lederer's afbeelding en beschrijving

laat te dien opzigte niet den minsten twijfel bij mij over.

Ook Gastralis Guenée, naar twee wijfjes beschreven, houd

ik niet voor verschillend. Botys concordalis Hbn. die Lederer

op p. 85 zijner verhandeling opnoemt, moet dus vervallen.

De vlinder is door Lederer vrij goed beschreven, doch hij

heeft geene melding gemaakt van twee lange gele pluimen

die het mannetje op den rug van den thorax heeft en die

zeer opmerkelijk zijn. Ook de schouderdeksels eindigen in

lange gele haren en wel bij beide sexen. De bijpalpen

zijn aanwezig, zwart gekleurd, doch uiterst klein. Of er

bezwaar bestaat tegen het aannemen van Hübner's gene-

rieken naam, weet ik niet.

B7 Coiiconlaljs Hbn., Guen. (Gastralis Guen., Led.).

Een fraai paar waarvan het mannetje den 24'*'" Januarij

1871 te La Dorada aan de B.io Magdalena, het wijfje den

17'''" December 1870 op St. Thomas gevangen is.

Genus 88 6. Nolckenia m. nov. gen.

Ik ben genoodzaakt voor de hieronder beschreven soort

een nieuw genus te vormen (dat ik zoo vrij ben naar Baron

von Noleken te benoemen), want ader 10 en 11 der voor-

vleugels zijn gestoeld. Naar deze bijzonderheid zou de

vlinder dus tot Lederer's Homophysidae (zijne genera 188

en 189) behooren. Van beide genera verschilt hij omdat

zoowel de bijpalpen als de bijoogen aanwezig zijn, de

voorvleugels aan de onderzijde van den voorrandswortcl

een omslag hebben waarin eene lange pluim van gele haren

verborgen is en de van zeer lange binnensporen voorziene

achterscheenen op don rug twee witte pluimen dragen.
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Nolckenia echter bij de twee bovenvermelde genera te

plaatsen, is iets dat door den geheelen habitus wordt ver-

boden, want de glanzig witte, ongeteekende vleugels met

donkeren voorrand en de zwarte staartpluim van het achter-

lijf wijzen kennelijk op eene verwantschap met Margarodes

en Phakellura. Inderdaad treffen wij ook in het aan Marga-

rodes voorafgaande genus Pachyarches eenige soorten aan

die door de kleur en teekening en de pluim der voorvleugels

aan mijne nieuwe soort verwant zijn (Luslralis, Imitali^,

Aurocoslalis) en misschien ook wel eveneens geaderde voor-

vleugels bezitten. Lederer beschrijft echter de nervuur van

Aurocoslalis, de eenige der drie genoemde soorten die hij

kende, niet nader. Ahe drie hebben zij volgens Guenée en

Lederer een verdikten spriet wortel ,
die bij mijne soort ont-

breekt , en ééne pluim op de achterscheenen en verschillen

dus daarin van den thans behandelden vlinder.

Sprieten ter lengte van twee derden der voorvleugels,

gewoon gevormd, bijna onbehaard. Palpen zoo lang als de

kop, zoo breed als de oogen, opgerigt, iets gebogen,

plat beschubd. Bijpalpen groot. Zuiger duidelijk gerold.

Thorax gewoon, evenzoo het achterlijf; de staartpluim zwart,

bijeengestreken. Voorvleugels met vrij vlakke randen en

duidelijke hoeken ; de achtcrrand steil ,
half zoo lang als de

voorrand. Hoeken der achtervleugels mede duidelijk. Beschub-

bing fijn, glanzig, iets doorschijnende. Steel van ader 10

en 11 der voorvleugels aan het eind der middencel, digt

bij dien van ader 8 en 9; overigens de nervuur der voor-

vleugels gewoon. In de achter vleugels is ader 8 duidelijk

met 7 verbonden; 4 en 5 zijn lang gestoeld. Pooten met

de beschreven bijzonderheid, overigens gewoon gevormd.

Het lijf is dof wit, de vleugels glanzig wit met weerschijn
;

de bovenhelft der palpen, een band langs de voorzijde van

den thorax zijn vuil oranje ; eene smalle op eene dof witte

lijn rustende en tegen de punt verbleekende streep langs

den voorrand der voorvleugels en de voorjDooten aan de

voorzijde vuil okergeel. Franjelijn scherp donkergrijs, op de
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voorvleugels tegen de punt met vier donkere stippen;

franje grijswit. Op de onderzijde is de achterrand der voor-

vleugels donkergrijs bestoven en deze bestuiving schijnt

op de bovenzijde door.

38 Margaritalïs m. nov. sp.

Een gaaf mannetje. 21 mm. PI. 13, lig. 2 en 3.

Albo-nitida, costa angusta anteriore alarum anticarum

silacea; apice anali nigro.

Het exemplaar is met n°. 27 geteekend.

Genus 89. Margarodes Guenée.

39 Spurealis m. nov. sp.

Een fraai mannetje. 26 mm. PI. 13, fig. 4.

Alba haud splendens, rude nigro squamata , costa alarum

anter ioriim lutea, crista abdominali nigra.

Naar de generieke kenmerken eene Margarodes doch

van al de mij bekende soorten afwijkende door de grof

zwart bestoven, c/o/" witgekleurde vleugels. Deze zwarte

bestuiving is op de achtervleugels alleen op de voor-

randshelft. Voorvleugels met zwarte middenstip; op de

geheele franjelijn der bovenzijde zwarte streepjes die

tegen den staarthoek tot eene lijn ineen vloeij en, tegen

de voorvleugelpunt tot stippen overgaan. Bovenhelft

der palpen , de halskraag , eene streep langs den thorax

en de geheele voorrand der voorvleugels hoog okcrgeel.

Franje bruingrijs tot ader 2 der achtervleugels, van

daar tot hunnen staarthoek wit. Staartpluim zwart.

Onderzijde vuilwit met grijs bestoven achterrand,

overigens ongeteekend. Pooten wit, aan de buitenzijde

min of meer okergeel.

Den 22"^° Januarij 1871 bij Yondo aan de Rio Mag-

dalena gevangen.

Genus 93. Piiakellura Landsd. Guild.

(Eudioptis Hübn.)

Van dit in de keerkringslanden wijd verbreide genus heeft
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de heer von Noleken verscheidene soorten verzameld waarbij

ook vier nieuwe. Ten einde de herkenning van deze ge-

makkelijker te maken, geef ik hieronder eene analytische

tabel der reeds bekend gemaakte en nieuwe soorten, de

eersten grootendeels naar de natuur en overigens naar de

beschrijvingen en afbeeldingen. Cucurbitalis Gnenée, Réunion

p. 64 (HyaUnata Boisd. Faune de Madag.) kan ik echter niet

invoegen daar de beschrijving voor mij ontoegankelijk is.

De soorten onderscheiden zich als volgt :

I. Voor- en achtervleugels eenkleurig paars

met koperbruinen gloed, in het midden

naauwelijks een zweem helderder; schouder-

deksels donker; achterlijf boven geheel grijs-

bruin , de staartpluim geheel potloodkleurig

en bruingrijs. Achterpooten gewoon ge-

vormd met kolvig verdikte binnenste mid-

denspoor, de buitenste zeer kort. 30 mm. QSalanali.sn. sp.

11. Voorvleugels bruingrijs, tegen het midden

vanden binnenrand vuilwit, iets doorschij-

nend en met twee driekante helderwitte

stippen bij de vleugelpunt; achtervleugels

vuilwit met bruingrijzen achterrand. Dwars-

ader der voorvleugels' met een bruingrijs

streepje, die der achtervleugels met twee

fijn verbonden bridngrijze stippen. Staart-

pluim zwartgrijs. Achterpooten met sporen

gewoon gevormd. 37—40 mm. . . 22 Fumosalis Guen.

III. Voorvleugels in het midden met grootere

of kleinere hchte vlek.

A. Het lichte van voor- en achtervleugels geel.

1. Ronde en niervlek duidelijk, de laatste met

zilverwitte kern ; ook eene tweede dwarslijn

door bruine halve maantjes aangeduid.

Staartpluim zwartbruin. (Herr. Sch.). 3 Subaumlis H. S.



226 GEOMETRINAEN PYRALIDINA VAN

2. Geen spoor der gewone vlekken of dwars-

lijnen ; de donkere rand der voorvleugels aan

den voorrandswortel en den binnenrands-

hoek zeer verbreed. Staartpluim bruingeel.

a. Achtervleugels met lichten wortel ; de lichte

vlek der voorvleugels den voorrand niet

bereikende. 35—36 mm 4 NiUdalis

Ca^am.

b. Achtervleugels met donker gekleurden wor-

tel; de lichte vlek der voorvleugels een

dwarsband die in den voorrand uitloopt.

35 mm 5 Olealis

Rogenh. en Felder.

B. Het lichte der bruinzwarte voorvleugels

eene ovale , vuilwitte dwarsvlek ; achtervleu-

gels dof vuilwit met aan de punt zeer ver-

breeden, koolzwarten achterrand.

1. Kop en halskraag saffraangeel ; de palpen

zwart met saffraangele vlek ; de binnenrand

der achtervleugels zwart ; staartpluim met

goudgele haren. 38—39 mm 1 Aurkollis

n. sp.

2. Kop, halskraag en palpen 'zwartbruin; de

binnenrand der achtervleugels wit; staart-

pluim bruingrijs. 37 mm. . . . . . .2 Fiiscicollis

n. sp. ^)

C Het lichte van voor- en achtervleugels

glanzig wit.

1. Slechts eene lijn en eene stip aan den

binnenrand benevens twee groote vlekken

in het midden der voorvleugels wit (Zeiler) 7 Pcrspklllalis

Zeiler.

1) T-uscicoUis m. nov. spec, naar een gaaf mannetje in de collectie van Dr. O.

Staudingcr te Uresden, uit Zuid-Amerika, is mij sedert kort bekend geworden en

wordt hier volledigheidshalve door mij opgenomen.
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2. Het witte der voorvleugels eene spits ovale

of driekante vlek, slechts door een wit

streepje met den binnenrand verlionden

en veel smaller dan het de geheele wortel-

helft innemende bruinpaars. Thorax en

achterlijf boven geheel donker.

a. 30 mm. Achter vleugels met donkeren wortel

en paarswitte middenstreep ; deze met eene

zwarte stip. Paarswitte voorvleugelvlek

schuin, hare spits naar de vleugelpunt ge-

rigt. Achterscheenen met twee knobbelige

Verdikkingen en sporen als Satanalis (<?). S Latüimbalis

Gn.

b. 17—21 mm. Achtervleugels tot twee derden

wit, zonder middenstip, de achterrand

donker. Witte vlek der voorvleugels in het

midden zeer breed , steil , de spits naar den

voorrand gerigt. Sporen der gewoon ge-

vormde achterpooten onverdikt (<?)
i)

. .9 Arguta

Led.

3. Het witte der voorvleugels eene schuine,

driekante , op den binnenrand rustende vlek
;

de binnenrand alleen aan den wortel en aan

den staarthoek donker. Schouderdeksels ten

minste aan de punt wit.

a. Achterlijf boven donker.

X 42 mm. Staartpluim boven geheel

donker; de eerste ring des achterlij fs

boven wit (Gn.) 10 Superalis

Gn.
XX 30 mm. Staartpluim sterk met oker-

gele haren gemengd; achterlijf zonder

wit ; achtervleugels met eene donkere

1) Lederer beeldt Arguta af met geheel \vit achterlijf. Bij mijne, in teekening

volkomeü met zijne figuur overeenstemmende exemplaren is het geheel donker.
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stip Op den wortel der aderen 3—5;

wit der voorvleugels in eene spitse,

iets omgebogen punt verlengd. Sporen

gewoon -gevormd c? ? 11 Lucidalis

Hbn. (? Plumbidorsalis Gn.)

XXX 23 mm. Achterlijf voor de geelgrijs

en wit gemengde staartpluim weder

wit(Gn.) [2InßmaUs

Gn.
b. Achterlijf boven geheel wit. Staai^tpluim bo-

ven bleek kaneelbruin, onder geel. Geheele

tweede helft der schouderdeksels wit. (Gn.) 13 Immaculalis

Gn.
c. Achterlijf wit, tegen het eind met eene

paarsbruine vlek.

X De donkere achterrand der voorvleu-

gels tegen den binnenrandshoek ver-

breed. Achterlijf voor de bleek okergele
,

donker gepunte staartpluim weder wit.

a. 24—26 mm. Achterlij f met grijze vlek-

jes op den rug; donkere achterrand

der achtervleugels zeer breed, een

derde van het wit beslaande , aan den

binnenrandshoek plotseling spits toe-

loopende 14 Indica

Saunders (Gazorialis Gn.).

h. 23—24 mm. Achterlijf zonder grijs op

den rug ; donkere achterrand der ach-

lervleugels smal, een vierde van het

wit beslaande, tegen den binnenrands-

hoek weinig versmald i) ì^^ì Capensis

Zeil. (Indica var. ?)

1) Waarschijulijk niet specifiek van Indica verschillend. Ik heb eenige exemplaren

der laatstgenoemde soort van Java en Celebes die overgangen tot Capensis vertoonen.

Bij een exemplaar van Indica beslaat de donkere achter lij f svlek drie ringen, bij de

andereu twee.
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c? Un peu plus petite que VHyalinatalis et

distincte par un anneau brun bien tranché

qui occupe les 5' et 6^ segments et qui se

détache sur le blanc pur de l'abdomen. La

base de la brosse anale est entièrement et

largement fauve et très-mêlée d'écaillés

blanches. La bordure des supérieures est

visiblement sinuée. Les pattes sont entière-

ment blanches (Guenée) ^) ÌG'Ì Zygaenalis

Gn. (Indica var. ?)

X X De donkere achterrand der voorvleugels

overal even breed; achterlijf aan de punt

donker,

a. Achtervleugels met zwartbruine stip op den

wortel der aderen 3—5; achterlijf aan het

begin der bovenzijde met een kort donker

streepje en twee donkere stippen, de twee

laatste ringen en eenerond uitgesneden streep

langs den achterrand van den voorgaanden

donker. Staartpluim zwartbruin , aan de on-

derzijde met twee okergele pluimpjes. Bin-

nenste middenspoor der achterpooten lang,

dun, aan het eind haakvormig. 35 mm.
17 Gitenealis m.

b. Achtervleugels zonder zwarte stip.

§ Donkere voorrand der voorvleugels in

het midden verbreed, eene witte ronde

en niervlek insluitende; de spits van

het wit tegen de vleugelpunt omge-

bogen. 40 mm. (afbeelding). 36 mm.
(beschrijving) (Lederer) iSAdvenalis

Led.

1) Ik vat niet waarin het onderscheid van Indica bestaat, want ook bij enkele

eiemplareu der laatste ziju de pooten geheel wit.
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§§ Donkere voorrand der voorvleugels

overal even breed, slechts met een of

twee min of meer duidelijke tanden.

tt. Donkere voorrand der voorvleugels

breeder dan de achterrand; donkere

achterrand der achtervleugels tegen den

staarthoek versmallende.

* 30 mm. Donkere achterrand der voor-

vleugels aan den binnenrandshoek ter

breedte van een derde van het wit, wor-

telwaarts getand. Staartpluim aan den

wortel met okergele haren; de laatste

ring der achterlij fs en de achterhelft

van den voorlaatsten boven donker.

Binnenste middenspoor der achterpoo-

ten kolfachtig verdikt, voordijen en

scheenen aan de binnenzijde okerbruin. 19 Hyalinata

L. (Marginalis Cramer).

* * 43 mm. Donkere achterrand der voor-

vleugels aan den binnenrand zoo breed

als een vijfde van het wit, wortelwaarts

zonder spoor van tanden. Staartpluim uit

helderbruine en donkerbruine schub-

ben bestaande ; alleen de achterhelft van

den laatsten achterlij f sring boven don-

ker. Binnenste middenspoor gekron-

keld; voordijen en voorschoenen bin-

nen waarts donkergrijs 20 Gigantalis

n. sp.

ß. Donkere voorrand der voorvleugels even

breed als de achterrand ; donkere ach-

teri'and der achtervleugels tegen den

binnenrandshoek onversmald. Achterlijf

als bij Hyalinata (Guenée). 35 mm. 21 Translucidalis

Gn.
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40 Aurlcollis m. nov. spec.

Een paar, iets afgevlogen. 38—39 mm. PL 13, fig. 5 (<?).

Alls anterioribus atrls , macula cana transversali ovata ;

alls posticis flavescenti-albis , margine posteriore car-

bonicolore, apicem versus dilatato; capite collareqiie

crocels.

Thorax beschadigd. De voorvleugels aan den wortel

iets ontschubd, zoodat ik niet met zekerheid durf zeggen

dat de lichte langsstrepen die ik op hunne bovenzijde

zie, ook bij gave exemplaren aanwezig zijn. De ovale,

grijsachtig witte vlek is zwart bestoven en staat

schuin, in de rigting van den ])innenrandshock.

Het geelwit der achtervleugels is dof, de binnenrand

bij het wijfje tot aan den wortel breed zwart bestoven,

bij het mannetje slechts haatfijn zwart. Franje geheel

zwart. Onderzijde als JDOven geteekend, de voorvleugels

met eene duidelijke witte langsstreep uit den wortel,

hunne ovale dwarsvlek r/eeZwit en niet donker bestoven.

Aderstelsel geheel normaal.

Het achterlijf is boven aan den wortel iets beschadigd

doch schijnt geheel zwart; onder is het vuilwit, als

de borst. Staar tpluim üoven met rosse wortel- en zwart-

grijze punthelft, onder geheel zwartgrijs. Pooten wit,

zwartgrijs bestoven, de binnenste middenspoor der

achterpooten tweemaal zoo lang als de andere, aan de

punt verdikt.

De voorwerpen dezer nieuwe soort, die ondanks het

afwijkende in den habitus eene echte Phakellura is,

hebben geene aanduiding van vangplaats.

41 §atanalis m. nov. sp.

Een gaaf mannetje. 28 mm. PI. 13, fig. G.

Alis omnibus fuscis, medio vix serenatis, maxime

violaceo vel cupreo nitentibus.

De wortehielft der achtcrvleugels is in geringe mate

doorschijnend, de voorrand der voorvleugels tegen de
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punt en de franje grijsbruin. Staartpluim aan den

wortel der schubl^en niet lichter. Sprieten bruingeel

met donkerbruin wortelvierde.

Onderzijde meer koperkleurig bruin, het middenvlak

der voorvleugels en de voorrandshelft der achtervleugels

tot twee derden zuiver violet, de binnenrandshelft der

achtervleugels tot aan den donkeren rand vrij duidelijk

afgescheiden bleeker. Borst en onderste vierde der

overigens grijsbruine palpen wit, buik geelachtig. Pooten

aan de buitenzijde grijsbruin, van binnen wit, tegen

de uiteinden geelachtig.

Deze soort is geene variëteit van Latüimbalis, want

de staartpluim is bij die soort aan den wortel geel; de

zeer goed te onderscheiden en tegen den staarthoek

puntig toeloopende donkere rand der achtervleugels

heeft bij Satanalis slechts een derde der vleugelbreedte

en bij LatUmibaUs twee derden; eindelijk hebben de

achtervleugels bij Satanalis geene middenstip zooals bij

de andere soort waar ook de buik wit is.

Den 24^'™ Januarij 1871 bij Mochila aan de Rio Mag-

dalena gevangen.

42 Latüimbalis Guenée.

Drie exemplaren waarvan twee gaaf; aUen mannen. Midden-

sporen der achterscheenen gevormd als bij Satanalis. Heup-

stukken en dijen der pooten wit, schoenen grijs, tarsen

wit behalve het wortellid der voortarsen dat ook grijs is.

Op 18 en 21 Januarij aan de Rio Magdalena gevangen.

43 Arguta Lederer.

Twee mannetjes waarvan een zeer gaaf. Zij zijn den 20'""

Januarij 1871 bij Puerto de Ocana aan de Rio Magdalena

gevangen.

44 liucidalis Hübn.

Twee mannetjes, waarvan een gaaf, beiden met n°. 03

gemerkt.
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PlumbidorsaUs Guenée schijnt mij bijna toe dezelfde soort

te zijn. Hij maald wel is waar geen gewag van de zwarte

stip der achter vleugels doch deze is ook vrij klein. Mijne

exemplaren hebben denzelfden vleugelvorm als Hijallnala

en dus de voorvleugelpunt niet zoo spits als Hühner die

afbeeldt.

45 «ucncalïs m. nov. spec.

Een zeer gaaf mannetje. 35 mm.

Alis nitentibus niveis, limbo exteriore aequo, subden-

tato, fusco-vlolaceo ; alls posterioribus puncto mediano

fusco; abdomine niveo, apice nigro-fusco.

Zoo na aan Gigantalis (zie pi. 13, fig. 7) verwant dat

ik eene afbeelding niet volstrekt noodzakelijk keur.

Behalve het in de tabel genoemde merk ik nog op dat

slechts het wortelvijfde der bruingele sprieten donker-

bruin is. Verder is de donkere achterrand der voor-

vleugels bijna half zoo breed als het wit en binnen-

waarts iets getand; de donkere voorrand is nog iets

breeder dan de achterrand , zoodat ader 6 geheel in het

donkere valt; beide randen, maar vooral de eerste

zeer paarsachtig en veel donkerder dan de rand van

Gigantalis. De donkere achterrand der achtervleugels

heeft aan de vleugelpunt ruim een vierde der lengte

van den voorrand , eindigt juist in den binnenrandshoek
,

is binnenwaarts iets getand doch heeft aldaar nergens

een dof witten zoom en is overigens donker grijsbruin

met donkerpaarsen glans. Zwarte middenstip klein.

Franje grijs, die der achtervleugels van ader 6 tot 2

met witte buitenhelft. Onderzijde als boven doch de

randen meer grijsbruin en die der achter vleugels tot

in den staarthoek even donker en duidelijk. Aan de

voorpooten is de binnenzijde der dijen en schoenen

grijsbruin, aan de middenpooten de buitenzijde der

schoenen, vooral de bovenhelft; aan de achterpooten

ziet men eene grijsbruine stip aan den wortel der sporen.
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Ook na aan Translucidalis Gn. uit O.-Indië verwant,

doch deze heeft geene donkere stip op de achtervleugels
,

wier franje ook (boven ader 2?) geheel wit is, zelfs aan

de basis.

Den 25'*'° Januarij 1871 bij Conejo aan de Rio Mag-

dalena gevangen.

46 Hyalînata Linn.

Twee vrij gave paren. De middensporen der achterpooten

zijn wel even lang als de eindsporen maar de binnenste

nog aan het eind kolfachtig verdikt zooals bij LalllimhaUs

en Satanalis. Bij de wijfjes ontbreekt deze verdikking doch

bij mijne exemplaren is de buitenste spoor zeer kort.

De donkere rand der voorvleugels is bij deze soort smaller

dan bij Guenealis doch breeder dan bij Gigantalis , zoodat ader

6 slechts voor een zeer klein gedeelte in het wit komt.

De donkere rand der achtervleugels is aan de vleugelpunt

iets smaller dan een vierde der lengte van den voorrand

en eindigt een weinig voor den staarthoek ; op de onderzijde

verbleekt hij naar onderen duidelijk.

Een wijfje is den 20*'"" December 1870 bij Kingston op

Jamaica gevangen, twee mannen en een wijfje op 23 en

25 Januarij aan de Rio Magdalena.

47 Oiganialis m. nov. spec.

Twee zeer gave mannen. 43 mm. PI. 13, fig. 7, 8.

Alis nitentibus niveis, limbo exterior e violaceo^fusco
,

margine postico angustiore, indentato, alis posteri-

oribus'* mediano impunctato; abdomine niveo, apice

fusco.

De grootste mij bekende soort en na aan de beide

voorgaanden verwant, doch door velerlei onderschei-

den. Bruingele sprieten met donkerbruin wortelvierde.

Thorax en vleugelranden meer donkerbruin dan wel

paars en met sterken goudglans. De vleugelranden zijn

overigens smal en het gelicele middenderde van ader

6 der voorvleugels ligt in het wit, terwijl de rand der
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achtervleugels aan de vleugelpunt weinig breeder is

dan een zesde van den voorrand. Overigens eindigt hij

voor den staarthoek en heeft binnenwaarts
, vooral tegen

zijn ondereinde, een dof witten zoom. Franje geheel

grijs. Onder zijn de donkere randen niet meer dan

donkergrijs; die der achtervleugels verbleekt, tegen

den staarthoek zoo zeer dat hij onder ader 2 slechts

zilvergrijs mag heeten en buitendien binnenwaarts zeer

onduidelijk begrensd is. Pooten als bij Guenealis, de

achterscheenen zonder donkere vlekjes.

Het eene exemplaar is den 21''"" April bij Cundai in

kreupelhout gevangen , het andere heeft geen aanduiding

van vangplaats.

48 Funiosaljs Guenée. PI. 13, fig. 9.

Een mannetje zonder aanduiding van vangplaats.

Lederer's afbeelding is niet geheel juist; de vleugels zijn

te smal, de voorvleugels te donker en de achtervleugels te

helder. Het kwam mij dus voor dat eene nieuwe en betere

afbeelding door de bekwame hand van den heer Brants

hier zeer goed te stade zou komen.

Genus 93 6. Sestia m. nov. gen.

De inrigting van Lederer's systeem en analytische tabel

noopt mij hier strikt genomen tot de vorming van een

nieuw genus, want indien men de sprieten uitzondert dan

komt het overigens met P/iakellura overeen. Wil men het

dus als eene afdeeling van dat genus aanmerken zoo is het

mij wel. In mijn nieuwe genus behoort ook Phakellura

Marianaüs Herrich-Schäffer
, Corr. Blatt des ZooL-MmeraL

Vereins 1871 p. 21 , want hij zegt van dien vlinder dat hij

eene echte Phakellura is met uitzondering van de sprieten

die (( vorwärts der Mitte schwach spindelförmig verdickt

sind ».

In Lederer's tabel komt het nieuwe genus onder n°. 89

en kan daar aldus gekarakteriseerd worden :

16
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Sprieten (alleen van den man?) voorbij het midden iets

spoelvormig verdikt, ter lengte van twee derden van den

voorrand der voorvleugels. Staartpluim met eene menigte

uitgespreide platte lange schubben. Habitus van Phakellura.

Palpen van voren sterk afgerond
,

plat beschubd
, zoo

breed als de oogen, opgerigt, niet langer dan de kop. Bij-

palpen kort en dik. Zuiger lang. Thorax en het iets platte,

slanke achterlijf glad beschubd; het laatste bijna de helft

langer dan de achtervleugels. Vleugels lang, de voorvleugels

naar achteren sterk verbreed, hun binnenrand iets hol;

achter vleugels met vrij vlakken achterrand. Aderstelsel als

Ijij Phakellura. Pooten lang en dun, gewoon gevormd; sporen

dun en de binnenste tweemaal zoo lang als de Ijuitenste.

49 Olcosalis m. nov. spec.

Vier vrij gave mannetjes. 33 mm. PI. 13, fig. 10,11.

Oleaceo-nitens , omnium alarum fastigüs et dim'uUo

costali basis anticarum medio dilatato , violaceo- f uscis.
.

Sprieten lichtbruin. Palpen zwartbruin, van onderen

smal vuilwit. Lijf boven bruingrijs met paarsen gloed,

twee vlekken op zijde van den achterlij fs wortel
,

die door

langere schubben gevormd worden, zijn wit gekleurd,

een smal dwarsstreepje op den rug en de ring voor de

pluim leemkleurig wit. Staartpluim boven aan den wortel

okergeel, de spits der schubben en de onderzijde pot-

loodkleurig. Vleugels met franje doorschijnend glanzig

geel als geolied papier; op de voorvleugels zijn eene

in het midden verbreede voorrandsstreep die tot aan

de met twee bruine stippen geteekende dwarsader loopt
,

eene groote, onderaan puntige vlek welke de vleugel-

punt beslaat en eene langwerpige in den binnenrands-

hoek bruin met paarsen weerschijn gekleurd ; het overige

gedeelte van den voorrand is een halven millimeter,

breed vuil okerbruin. Achtorvleugels met eene flaauwere,

kleinere
,

paarsbruine vlek aan de punt en eene donkere

stip op de dwarsader. Onderzijde als boven maar doffer
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en het daar paars gekleurde hier grijsbruin. Lijf en

pooten geelwit.

MarianaUs Herrich-Schäffer is kleiner, de donkere

voorrand der voorvleugels loopt 2 mm. breed onversmald

tot aan de vleugelpunt door en bedekt de middenstippen,

verder is de vlek aan de vleugelpunt onderaan afgerond
,

van de voorrandsstreep slechts door eene zeer fijne

gele lijn gescheiden.

De exemplaren zijn zonder aanduiding van vangplaats

en waarschijnlijk op het laatst der reis gevangen.

Genus 93 c. Syllepis Poey.

Onder de hem onbekende Pyraliden heeft Lederer in zijn

genus Asopia ook Marialis Poey, Centurie de Lépidoptères

de Vile de Cuba. Dat deze onder bovengenoemden generieken

naam door Poey vermelde vHnder geene Asopia is , doet een

enkele blik op Poey's afbeelding zien; de verwanten zijn

eer, zooals Poey doet bij Eidepte concordalis Hbn. te zoeken

of gelijk Herrich-Schäffer {Corr. BI. des Zool. Min. Vereins

1871, p. 21) bij Phakellura. Laatstgenoemde schrijver bezat,

gelijk hij 1. c. zegt, de echte Marialis van Poey zelf, doch

verzuimt haar de juiste plaats in Lederer's systeem aan te

wijzen.

Door den heer von Noleken zijn drie exemplaren eener

Pyralide gevangen ,
die in bouw zeer op Marialis gelijkt

,

zoodat ik het waag om, naar de afbeelding haar tot het-

zelfde genus te brengen dat echter door Poey naauwelijks

beschreven wordt. Hij geeft als voornaamste bijzonderheid

alleen op dat de sprieten gebaard zijn. Indien dit juist is

(naar de afbeelding zijn de sprieten slechts wat langer en

fijner behaard dan gewoonlijk) dan levert dit een onder-

scheid op voor mijne nieuwe soort waar zij fijn bewinperd zijn.

Den vlinder in Lederer's systeem zoekende te plaatsen,

stuit ik in de tabel op n°. 103, Hyalites, tot welk genus hij

wel te brengen zou zijn ware het niet dat beiden, Lederer

en Guenée, uitdrukkelijk bij de nadere beschrijving van het
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genus zeiden dat de bijpalpen niet aanwezig zijn, hoewel

Lederer in zijne tabel Hyalites onder afdeeling o2 b « Mit

Nebenpalpcn » heeft. HijalUcs zou dus uit 103 moeten wor-

den verwijderd naar 32 a «Ohne Nebenpalpen ». Het is mij

echter bij gebrek aan voorwerpen niet mogelijk het genoemde

genus zijne juiste plaats aan te wijzen.

De opengevallen plaats in 103 kan zeer wel worden in-

genomen door Syllepis en het genus aldus worden gekarak-

teriseerd :

Achterlijf slank, tweemaal zoo lang als de achtervleugels;

binnenrand van deze korter dan hun voorrand. Sprieten

draadvormig, bij het mannetje fijn bewimperd of gebaard.

Vleugels glanzig oliegeel met bruine punt en banden.

De vermelde soort waarvan ik drie vrij gave mannetjes

ontving noem ik :

50 Latifascialis m. nov. sp. 29—30 mm. PI, 13, fig. 12.

Pallide flava, nitens, Umbis exterioribus alarum
,

fascia

mediana lata dlfjluente anticarum (alarum) in mar-

ginem fuscum exteriorem, maculaque lunari poste-

riorem alarum, brunneis atrocinereisque nitentibus.

Sprieten aan den wortel duidelijk langer bewimperd,

het puntderde naakt; hunne lengte is | van die der

voorvleugels. Bijpalpen duidelijk , zwart en wit beschubd

evenals de platte , van voren afgeronde lipvoelers , deze

niet langer dan de kop, opgerigt, hun eindlid klein

maar goed zigtbaar ; lid 2 is geheel zwart, 1 wit. Thorax

bij mijne exemplaren ontschubd. Achterlijf geel, op den

rug met donkergrijze vlekken, de lange, bij eengestreken

staartpluim zwartgrijs, op de bovenzijde met eene

geelachtige middenstreep.

Grondkleur der vleugels glanzig, doorschijnend stroo-

geel als geolied papier, alle randen der voorvleugels

smal benevens de wortel en punt breed paarsachtig

bruin. Bovendien ziet men nog een meer zwartJjruine

middenband die naar onderen lireed in den binnenrand
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vervloeit. Bij een exemplaar is hij in cel 1 b iets ver-

smald. De vleugelranden en de pmit, benevens het

midden van den dwarsband vertoonen buitendien een

sterken, roodkoperkleurigen weerschijn. Achtervleugels

mede met bruinen Ijuitenrand die aan de punt iets

verbreed is. Verder ziet men eene groote , boonvormige

middenvlek. Onderzijde genoegzaam als boven. Ader-

stelsel als bij Phakellura. Pooten lang en dun, gewoon

gevormd
, de sporen lang en dun , de binnenste midden-

spoor der achterpooten ruim driemalen zoo lang als de

buitenste , de binnenste achterspoor tweemalen zoo lang

als de buitenspoor.

Deze soort onderscheidt zich dus van Marialis Poey,

behalve door de sprieten, door den bij deze ontbrekenden

middenband der voorvleugels en de middenvlek der

achter vleugels. Verder is bij Marialis de grondkleur

helderder en alleen de voorrand der voorvleugels (doch

niet tot aan de vleugelpunt) en eene vlek aan hunnen

binnenrandshoek donker, terwijl de teekeningen verder

met staalkleurige schubben versierd zijn. De achter-

rand der achtervleugels is bij Marialis slechts aan den

staarthoek zwart gestippeld doch het donkere aan de

punt breeder en zilver beschubd.

De exemplaren hebben geene aanduiding van vang-

plaats.

Genus 94 6. Psara m. nov. gen.

Komt in Lederer's tabel onder n°. 97 aldus :

Achterlijf van het mannetje zeer slank, tweemaal zoo

lang als de achtervleugels, zwartgrijs, met lange lichtgrijze

staartpluim en daarboven nog met twee zemelkleurig gele,

aan het eind gekrulde pluimen. Zwartgrijze Botyde.

Palpen voor den kop heengebogen, niet langer dan deze,

half zoo breed als de oogen, glad beschubd; eindUd kort,

stomp maar duidelijk. Bijpalpen klein , dun. Bijoogen

duidelijk. Sprieten weinig meer dan half zoo lang als de
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voorvleugels, draadvormig , kort en fijn behaard, met vrij

duidelijk wortellid. Thorax glad beschubd, de schouder-

deksels vrij lang. Achterlijf tegen het eind zeer sterk ver-

dunnende. Vleugels gewoon gevormd, het aderstelsel nor-

maal. Pooten vrij lang en dik, zonder uitmonsteringen.

De palpen zijn half zwartgrijs en wit gekleurd; overigens

is de vlinder op de bovenzijde eenkleurig zwartgrijs met

eenigen paarsen glans, alleen de wortel der achtervleugels

is iets dunner beschubd en een weinig doorschijnend. Met

moeite onderscheidt men de gewoon gevormde, iets don-

kerder dwarslijnen en midden vlekken. Onder zijn de vleu-

gels bleeker dan boven, het lijf grijswit, ook de pooten;

de voorpooten zijn zwart gevlekt en de middenscheenen

hebben aan de buitenzijde een donkergrijs lijntje.

51 Palllcaudalis m, nov. sp.

Een gaaf mannetje van 28 mm. vlugt. PI. 13, fig. 13, 14.

Nigra, crista caudali longa, supra luteo-alba.

Het exemplaar draagt geene aanduiding van vangplaats.

Genus 109. Hedylepta Led.

52 Vulgalïs Guenée.

Zeven, meest gave exemplaren van 1(3 —19 mm. on dus

kleiner dan mijn Afrikaansch mannetje dat 22 mm. haaU,

Een Javaansch wijfje heeft 19| mm. vlugt.

Al de voorwerpen zijn op 20 December 1870 bij Kingston

op Jamaica gevangen.

Genus 110. Omiodes Guenée.

53 Huincralis Guenée.

Een afgevlogen mannetje dat echter door de ongemeen

lange schouderdeksels zeer kenbaar is. Einde Mei bij Barro

Blanco gevangen.

Dit voorwerp heeft op den voorlaatsten achterlij fsring een

plat schul )benkammetje dat aan het eind met eene rij fijne

lichtbruine doorntjes bezet is. Bijpalpen en bijoogen zeer

duidelijk, het aderstelsel geheel normaal.
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54 l.-cporalis Guenée.

Een gaaf mannetje dat ik uit Guenée's soortsbeschrijving

herken. Het voorname generielce Ivenmerk —de lange

schouderdeksels —is lüer echter niet sterk uitgedrukt want

die ligchaamsdeelen zijn hier slechts weinig langer dan

gewoonlijk doch daarentegen dik wollig, aan die der Bom-

byciden lierinnerende. Het bij Omiodes humeralis aanwezige

kammetje op het achterlijf ontbreekt ook. Overigens palpen
,

bijpalpen, bijoogen, sprieten en aderstelsel gelijk bij die soort.

Den 22'"° Januarij bij Yondo aan de Rio Magdalena ge-

vangen.

Genus 115. Megastes Guenée,

55 Pusialis m. nov. spec.

Een gaaf mannetje. 32 mm. PI. 13, fig. 15,

Alis anter lor ibus sordide silaceis; basi, maculis reniforme

triangulaque marginis posterioris et angula anali,

dilute cinereo-hrunneis.

Bijna de helft kleiner dan Grandalis Guenée doch

eveneens gebouwd en van Noctuinen-achtigen habitus,

de teekening mede eveneens aangelegd. Het onderscheid

bestaat (naar de afbeelding en beschrijving te oordeelen)

behalve in de grootte
,

in het volgende : De voorvleugels

zijn bij Pusialis vuil bleek grijsgeel, tegen den voorrand

donkerder en niet wit met stroogeel puntderde; hun

wortel en nier vlek zijn licht grijsbruin , niet zwart

en op den achterrand staat bij Pusialis eene driekante

grijsbruine vlek van ader 2—6, die bij Grandalis door

een zwart vlekje in cel 5 wordt vertegenwoordigd.

Eindelijk is de thorax bij Grandalis donkerbruin met

zwart en de schedel geel , terwijl bij Pusialis die deelen

licht grijsbruin zijn. Onderis de teekening op vuilwitten

grond als boven doch slechts aangeduid.

Eerste en tweede d warslij nen fijn donkerbruin, de

tweede zeer hoekig gebroken. Achtervleugels wit met
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aan de punt verbreed geelachtig grijs op den achterrand

en grijze booglijn.

De sprieten zijn aan de wortelhelit bij beide soorten

gebaard, gelijk Guenée goed beschrijft; zijne uitdruk-

kingen worden onjuist vertaald dooT Lederer die zegt:

«Kurzen und pubescirenden Fühlern deren Glieder

sehr zusammengedrückt ». De bijpalpen zijn bij mijne

soort zeer lang doch liggen verborgen; waarschijnlijk

zijn zij eveneens bij Grandalis ofschoon Guenée ze aan

die soort ontzegt, want ik heb reeds dikwijls bemerkt

dat hij dan alleen bijpalpen bespeurt wanneer zij zeer

in het oogloopend zijn. Bijoogen aanwezig; aderstelsel

normaal.

Den 22'''" Januarij 1871 , bij Yondo aan de Rio Mag-

dalena gevangen.

Gen. 117. Anarmodia Lederer.

56 Longinqualls Led.

Twee gave mannen en een slechte.

De sprieten hebben de lengte van twee derden van den

voorrand der voorvleugels en zijn dus niet kort zooals Ledei^er

zegt. Bij een mijner exemplaren is de grond der voorvleu-

gels vrij gelijkmatig donkerbruin gesprenkeld, bij allo drie

hebben de achtervleugels slechts aan de punt een klein

donker vlekje en bestaat de booglijn uit zwarte, zeer

onduidelijk grijs verbonden stippen. Ik geloof niet dat een

en ander specifiek verschil aanduidt.

De gave voorwerpen zijn met n°. 64, het andere n°. 20

gemerkt.

Gen. 121. Ter asti a Guen.

(Tersatia Lederer).

57 ]»lc<lculo§alïs Guen.

Een man, den 18^'° Januarij aan de Rio Magdalena ge-

vangen. Het exemplaar komt geheel met Guenée's duidelijke

beschrijving overeen, heeft echter 34 mm. vlugt en dus zal

zijne opgave van 14 mm. wel het gevolg eeiier vergissing zijn.
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Lederer zegt bij de beschrijving van het genus dat hij

van de beide hem beleende Teradiën alleen wijfjes had
,

doch bij de soortsbeschrijving van Proceraüs dat hij daar-

van een man bezat.

Ik heb een iets afgevlogen Javaansch wijfje voor mij

waaraan ik geen verschil met Meticulosalis kan vinden, zoo-

dat deze soort wijd verbreid is.

Genus 123. Stenurges Led.

58 öcsignalis Guen.

Een iets afgevlogen mannetje dat den 18^'" Januarij 1871

bij Sambrano aan de Rio Magdalena gevangen is.

Genus 129. Metasi a Guen.

59 Dcltoidalis m. nov. sp.

Een zeer gaaf paar. Het mannetje 20| mm., het wijfje

19 mm. PI. 13, fig. 16.

Alis anterior lb us cinereo-bnmneis , macula reniforme alba;

posterioribus canis, linea fusca arcuata subnotatis.

Door slank achterlijf van Metasia carnealis afwijkende

en ook ader 4 en 5 der achtervleugels digter bijeen

dan daar, doch overigens passen Lederer's kenmerken

van Metasia goed.

Voorvleugels grof beschubd, grijsbruin, naar het

omberkleurige trekkende, achter de gewoon gevormde

doch cene vrij sterke bogt makende en op de aderen

getande tweede dwarslijn iets bleeker, tegen de dwars-

lijn geelachtig; eerste dwarslijn naauwelijks zigtbaar;

het middenveld met kleine, regelmatig gevormde, hel-

derwitte, donkerbruin gerande niervlek en cene witte,

donker gerande stip op de plaats der ronde. Achter-

vleugels vuilwit, naar achter bruingrijs bestoven, met

sporen eener donkere booglijn. Franjelijn afgebroken

donker; franje donkergrijs met donkerder deelingslijn

over den geelachtigen wortel. Thorax boven bleek-
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bruin; achterlijf grijswit, de punt bij het mannetje

donkergrijs, bij het wijfje bruin. Op de onderzijde zijn

de voorvleugels bijna eenkleurig grijsbruin, de achter-

vleugels als boven, sterker geteekend, met donker-

bruinen middenring; franjelijn met dikke, donkere

stippen.

Beide sexen bij Bogota gevangen, de man den 7'^"°

Februarij , het wijf den 12*^"° van die maand.

Genus 130 6. Steniodes m. nov. gen.

Komt in Lederer's tabel in afdeeling 89 onder Ceratoclasis

en wel aldus :

Sprieten in het midden krom gebogen , voor de bogt ver-

dikt, aan de onderzijde van het eerste derde met een haar-

bosje en eenige tandjes. Palpen lang, hangend. Slank

gebouwd. Habitus van Stenia.

Van Ceratoclasis, het naast verwante genus in 89, onder-

scheidt Steniodes zich door de palpen.

Bijpalpen duidelijk, ook de bijoogen en zuiger. Palpen

donkergrijs, onderaan wit. Sprieten een derde korter dan

de voorvleugels, bruingeel, bij het wijfje zeer dun, gewoon

gevormd. Achterlijf bij den man de helft, bij het wijfje een

derde langer dan de achtervleugels, de rug gewelfd, de

punt spits. Vleugels langwerpig, de voorvleugels met schuinen,

weinig gebogen achterrand, de achtervleugels met stompe

hoeken
, hun voorrand anderhalfmaal zoo lang als de binnen-

rand. Teekening als bij Stenia en Metasia. Vleugeladeren

geheel normaal (als bij Botys) ;
3—5 der achtervleugels aan

den wortel opeengedrongen. Pooten zonder uitmonstering.

Beide sexen van dezelfde grootte.

De kleur van den vlinder is een licht leembruin dat op

de achtervleugels wat helderder is en de beschubbing grof.

Op de voorvleugels ziet men de beide, gewoon gevormde

dwarslijnen, die bleekgeel en zeer flaauw zijn (vooral de

eerste). Het begin der tweede aan den voorrand is vlekkig

verbreed, in het midden grijsJjruin. Het middenveld bevat
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de zeer flaauwe lichte, grijsbruin gerande ronde en nier-

vlek. Achtervleugels met eene booglijn. Franjelijn met dikke,

halvemaanvormige donkerbruine streepjes, ook op de bijna

ongeteekende onderzijde.

GO Liutealis m. nov. sp.

Vijf exemplaren waarbij een geheel gaaf paar. 19|—21

mm. PI. 13, fig. 17, 18.

Luteo-brunnea , alarum anleriormn llnels duabus trans-

versalibus anmUisque duobus areae medianae atro-

fuscis; posteriorum linea arcuata fusca.

Op 27 en 31 Maart 1871 bij Ubaque gevangen.

Genus 132. Blepharomastix Led.

61 Vcstalialïs m. nov. sp.

Vijf min of meer gave exemplaren (een geheel). 24—25

mm. PI. 14, fig. 1.

Nlvea , limbo lato marrjinis anterioris alarum anticarum

alrocinereo, lineisque transvcrsalibusbrunneo-cinereis.

Sneeuwwit en zich daardoor onderscheidende van al

de soorten die Lederer in dit genus heeft behalve van

ColiéraUs Guenée die ook als wit wordt beschreven.

De woorden «avec une teinte apicale triangulaire

roussâtre et la côte liserée de brun » passen echter niet

op onze soort evenmin als de uitdrukking : « Frange

d'un gris-plombé noirâtre» . VestaUalis kenmerkt zich door

eene ruim een mm. breede donkergrijze, potloodkleurige

streep, die langs den geheelen voorrand der voorvleugels

loopt en dezen, behalve in het midden waar hij geel-

achtig gekleurd bovenkomt , ook bedekt. De zeer lange
,

fijne franje is bleek bruinachtig wit. Bovenhelft der

palpen en voorzijde van den thorax zwartgrijs. Vleugels

met fijne, bleekbruine dwarslijnen en door de grijze

voorrandsstreep half bedekte, gewoon gevormde om-

trekken der ronde en niervlek. Eerste dwarslijn zeer
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onduidelijk. Tweede eerst loodregt, op ader 4 geknakt

en dan zoo sterk gezwaaid dat zij den binnenrandshoek

raakt; van daar tot onder de niervlek is zij afgebroken

doch wordt dan weder duidelijk en loopt geslingerd

naar den binnenrand. Het schijnt dus op het eerste

gezigt als of er drie d warslij nen waren doch wij hebben

slechts met eene wijziging der gewone teekening te

doen. Achtervleugels met eene gelijk de tweede voor-

vleugellijn gevormde booglijn.

Onderzijde als boven geteekend maar flaauwer, de

achtervleugels met donker middenpunt. Onder en boven

heeft de franjelijn duidelijke lichtbruine stippen.

Pooten lang, dun en wit, de buitenzijde der voor-

pooten en de knieën der middenpooten donkergrijs.

De exemplaren zijn met n°. 20 gemerkt.

Genus 135. Siriocauta Led.

62 Tcsiuialis Hübn. (zie ook Snell., Tijds. v. Ent. 1872, p. 94.)

Drie gave exemplaren die in niets verschillen van Afri-

kaansche en Oostindische in mijne collectie. Zij zijn op 18

en 21 Januarij op verschillende plaatsen aan de Piio Mag-

dalena gevangen.

Genus 147. Ceratoclasis Led.

63 Tcncbralis m. nov. sp.

Vijf exemplaren waarbij twee gave. 25—26 mm. PI. 14,

lig. 2,3.

Violaceo-atra , lineatione nigra , vix percipienda ; corpore

siibtus alba.

In den vorm der (iets kortere) sprieten, in de op-

gerigte, gebogen palpen, de korte bijpalpen en den

vleugelvorm met Deümilalis Guen., Led. overeenstem-

mende
,

doch met korter eindlid der palpen en van geheel

ander aanzien. Bijzonder is ook het vrij groote wortellid

der sprieten. Tot generieke afscheiding bestaat echter

geene noodzakelijkheid.
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Lijf en vleugels zijn op de bovenzijde bijna eenkleurig

violet-zwartbruin ; met moeite vindt men de twee ge-

wone dwarslijnen en de ronde en niervlek der voor-

vleugels benevens de boogiijn der achter vleugels. De

franje is zwartgrijs, de onderzijde der vleugels bruin-

grijs; borst en buik zijn wit. Pooten mede wit, de

voorschoenen en tarsen, de middenknieën en achter-

scheenen buitenwaarts zwartgrijs. Palpen onderaan en

van binnen benevens aangezigt vuilwit.

Van 18 tot 24 Januarij op verschillende plaatsen aan

de Rio Magdalena gevangen.

04 Rooalis m. nov. spec.

Een gaaf mannetje van 43 mm. PI. 14, fig. 4.

Humicolor , lineis transversalibus nullis ; macuUs intlis-

tinctis alarum anter lorum nonnullis silaceis, macula

posteriorum centrali nigro-cineracea.

Strikt genomen naauwelijks tot Ceratoclasls te rekenen
,

want de sprieten zijn geheel zonder kromming, niet

langer dan drie vijfden der voorvleugels, hebben slechts

eene kleine verdikking op een zevende van de schaft

en zijn gelijkmatig behaard. De overige kenmerken

passen echter en dus kan eene generieke afscheiding

vermeden worden.

Palpen met wit wortellid; lid 2 en 3 zwartbruin.

Lijf en vleugels boven aardbruin, de voorvleugels zonder

dwarslijnen, in het midden met eenige zwartgrijze en

oker gele vlekken. Van de laatsten eene kleine, ronde,

zwartgrijs afgezette in de middencel en eene langwerpig

vierkante , wortelwaarts vervloeijende, franjewaarts drie-

maal getande aan den wortel van cel 2—4 het duidelijkste.

Ook de voorrand is bij de vleugelpunt okergeel. Achter-

vleugels met zwarte middenvlek en dwarslijn. Onder

zijn de vleugels vuilgrijs, als boven doch iets duidelijker

geteekend, de voor- en achterrand der voorvleugels

okerbruin. Franje donker gevlekt doch boven zeer flaauw
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Borst en buik geheel geelwit; de pooten evenzoo. Aan

de voorpooten is het eind der tarsen, de scheen aan

het eind en op de knie benevens de heup bovenaan

zv^^art gevlekt. Middenknieên mede zwart.

Het exemplaar dezer soort, die ik naar Mr. E. A.

de Roo van Westmaas, hooggewaardeerd (vroeger!)

medewerker aan Sepp's Nederlandsche Insecten, be-

noem, is met ïf. 63 gemerkt.

Genus 452. Desmia Westwood, Lederer.

De palpen der vlinders van dit genus zijn door Lederer

niet goed beschreven doch zeer juist bij Guenée. Zij hebben

namelijk geen «zugespitztes Endglied» maar wel een kort,

stomp , knopvormig. Door deze onnaauwkeurige voorstelling

zal men ook bij de generieke determinatie het genus te

vergeefs in afdeeling 37 van Lederer's tabel zoeken. Het

behoort in afdeeling 43. Pycnarmon Lederer en AecUocles

Lederer hebben zulke palpen met spits
,

priem vormig eindlid,

doch van het laatstgenoemde genus behooren de aan Lederer

onbekende Guenée' sehe soorten PloraUs en Orbalis mede tot

Desmia wat de palpen aangaat. Zij en twee hieronder be-

schreven nieuwe soorten hebben echter gewoon gevormde

sprieten zonder uitmonstering. Het komt mij dus voor dat

het beter is om in de karakteristiek van het genus in de

analytische tabel niet van de bij sommige soorten voor-

komende sprietverdikking te spreken , en Desmia in afdeeling

43 te plaatsen waar het zich eigenlijk alleen door kleuren

teekening van Trithyris onderscheidt. De bijpalpen zijn bij

Desmia slechts twee uiterst onbeduidende gele pluimpjes

die dwars over den zuigerwortel liggen; alleen bij Jovealis

zijn zij minder rudimentair doch m. i. nog te klein om
deze soort tot Botys te kunnen brengen.

De soorten van het genus kunnen gevoegelijk tot twee

afdeelingen worden gebragt, eene met verdikte sprieten

van het mannetje, de andere met onverdikte.
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A.

Mannelijke sprietschaft op een derde met eene

boven uitgesneden verdikking.

65 Maciilalîs Westwood. —Guenée.

Een gaaf mannetje met n°. 63 gemerkt.

De dwars])and der aclitervleugels is in liet midden geknakt.

B.

Mannelijke sprieten zonder uitgesneden verdikking.

66 Ploralis Guenée.

Een iets alge vlogen mannetje zonder aanduiding van

vangplaats. De tweede vlek der voorvleugels is 2 mm. lang,

overal | mm. breed en halvemaanvormig gebogen ; de pooten

zijn zwart met geelwitte tarsen.

67 Gcsiiinalis m. nov. sp.

Een mannetje dat den linker voorvleugel mist doch

overigens gaaf is. 34 mm. PI. 14, fig. 5.

Nigra, alls primarilms basi pimdillis clnobus albis,

ulteriusqite maculi majore quaterdentata ; posleno-

ribus vitta infrada.

Sprieten iets platgedrukt, op een vierde met eenen

zweem van verdikking, fijn behaard, met nog een langer

haar aan beide zijden van ieder lid. Wortellid der palpen

wit, het overige zwartgrijs. Bovenzijde bruinzwart, de

witte vlekken met paarsen weerschijn. De eerste vlek

der voorvleugels is bijna geheel in tweeën verdeeld en

het is misschien beter hier van twee witte driehoekjes

boven elkander te spreken. Tweede vlek wortelwaarts

regt afgesneden, naar achteren iets verbreed en met

vier tanden; beide vlekken I mm. van den voorrand

verwijderd. Franjelijn licht, franje der voorvleugels

zwart , aan den binnenrandshoek met witte spits. Band

der achtervleugels aan den voorrand der middencel

beginnende, naar beneden regelmatig versmald, de
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onderhelft eene fijne, iets boven den binnenrandshoek

eindigende lijn. Deze band is verder niet in het midden

gebroken, en daardoor onderscheidt de vlinder zich op

het eerste gezigt van Maculaüs waarop hij overigens

zeer gelijkt. Franje wit met zwarte wortelhelft, aan

den binnenrandshoek geheel zwart. Achterlijf met twee

witte langslijntjes op de spits en twee zulke dwars-

lijntjes daarvoor. Onder zijn de vleugels als boven

geteekend, grijsbruin, de borst en buik bijna zuiver

wit, het puntvierde van den laatste zwart. Pooten

met geheel witte tarsen, het overige binnenwaarts wit
,

buitenwaarts zwartgrijs.

Het voorwerp is met n°. 63 gemerkt.

(58 Tagesalis Herr.-Schäff., Corr. -Blatt des Zool. -Min. Vereins

zu Regensburg 1871 p. 24. —? Tages Cramer.

Drie wijfjes , waarvan een gaaf, gemerkt « 30 Juni, Abend »

en een gemerkt 63.

Witte vlekken der voorvleugels bijna zonder weerschijn.

Boven is de achterrand van eiken ring in het midden fijn

wit. Onder is het geheele lijf iets geelachtig wit; pooten

met geelwitte tarsen, het overige buitenwaarts grijs, wit

gevlekt, binnenwaarts wit.

69 Waciialis m. nov. spec.

Een zeer gaaf mannetje. 22 mm. PI. 14, hg. 6, 7.

Nigro-renüens , niveo-signata , maculls cluabus alarum

anteriorem ovatis , vittaque 'posteriorum costam versus

dilatata cireumdanteque lunulam nigram.

Behoort tot de soorten bij welke de witte band der

achtervleugels tegen den voorrand zeer verbreed is en

eene zwarte halve maan bevat. Zij is dus verwant aan

de even groote Orbalis Guenée; beiden hebben aan den

iDinnenrandshoek afgeronde achtervleugels, doch de kleu-

ren zijn bij Naclialis veel scherper afstekende, glanzig

zwart en wit met paarsen weerschijn.
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Sprietschaft onverdikt; van af een derde tot de spits

fijn gekerfd, zwart gekleurd, het laatste zesde wit.

Palpen met wit wortellid, lid 2 geheel zwart, 3 zwart

met witte spits. Aangezigt zwart met twee fijne witte

lijntjes langs de oogen. Vleugels en lijf boven glanzig

zwart met bruinen gloed, de twee witte vlekken der

voorvleugels vrij regelmatig ovaal, beiden | mm. van

den voorrand verwijderd en nergens getand of inge-

sneden. Band der achtervleugels aan het bovenste derde

verbreed en wel plotseUng, dus niet gelijkmatig zooals

bij Orballs. Franje zwartgrijs met donkerder lijn over

de wortelhelft, op de voorvleugels aan, op de achter-

vleugels voor den binnenrandshoek wit. Achterlijf aan

den wortel met twee vuilwitte vlekken, op een derde

met een zuiverwit dwarsstreepje, de spits met twee

witte langslijntjes
; overigens alle ringen met witten

achterrand. Onder zijn de vleugels als boven, het

lijf zwart met uitzondering van keel, voorborst en drie

vlekken op den buik, welke even als de twee schulp-

vormige kleppen aan den achterlij fs wortel («tablier»

van Guenée) wit zijn. Pooten met witte
,

grijs gevlekte

tarsen, overigens zwart, doch de middendijen envoor-

scheenen aan de spits witgeel en het uiteinde der

achterdijen wit.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt.

70 Orbalis Guenée.

Een gaaf mannetje.

De voorvleugels zijn vóór de eerste witte vlek, de

achtervleugels aan den wortel iets zwarter en op de

voorvleugels ziet men nog twee witte stippen langs den

voorrand bij den wortel en eene aan den wortel van cel

2, iets achterwaarts van de onderzijde der tweede witte

vlekt.

Het voorwerp is den 20''"" December 1870 l)ij Kingston

op Jamaica gevangen.

17
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71 JoTealis m. nov. spec.

Een gaaf mannetje van 22 mm. PI. 14, fig. 8, 9.

Brunneo-cinerea , vittis tribus alarum anticarum trans-

versaUbus albls, fiisco-venosis , marginis haud attin-

gentibus; alls posticis albis, apice anguloque anali

brunneo-cinereis.

Zeer aan de laatste soorten van Bofys herinnerende

en zelfs met minder rudimentaire bijpalpen dan de

andere soorten van Desmia, voor zoover deze mij

bekend zijn. In het genus Desmia is Jovealls nog het

naast aan Orbalis verwant , doch de teekening , vooral

der achtervleugels, wijkt af.

Lijf boven bruingrijs, de onderhelft der palpen en

nog twee vlekken op lid 2, de bovenhelft van het aan-

gezigt, twee vlekken der schouderdeksels, ring 1 en

2 des achterlij fs wit ; de op zijde iets uitstekende

achterrand der overige ringen vuil geelwit; ring 1 en

2 met twee zwarte stippen. Onder is het geheele lijf

vuilwit. Terwijl Orbalis aan den wortel der voor-

vleugels slechts ééne witte stip heeft en verder twee

franjewaarts iets getande, langwerpige aan den voor-

rand hangende vlekken bezit , vertoonen zich bij Jovealis

op de bruingrijze voorvleugels drie iets doorschijnende,

onregelmatige witte dwarsbanden, die ieder door een

geslingerd, fijn donkergrijs lijntje gedeeld zijn en de

voorvleugelranden niet bereiken. In den grootsten,

derden band zijn ook de aderen achter het lijntje

donker. De achtervleugels zijn slechts aan punt en

binnenrandshoek bruingrijs (op eerstgenoemde plaats

zeer breed) en overigens doorschijnend, glanzig wit

met een dikken donkerbruinen middenring en sporen

eener bruingrijze dwarslijn. Franje wit, bruingrijs

gevlekt. Onderzijde geheel als boven. Pooten dun , wit
,

bruingrijs gevlekt.

Het exemplaar is met n*'. 63 gemerkt.
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Genus 155. Syngamia Guenée.

72 Florella Cramer.

Drie exemplaren, waarvan twee geheel gaaf.

Een voorwerp is den 22^'^" Januarij 1871 aan de Rio
Magdalena gevangen, een ander met n°. 63 gemerkt.

73 Pcpitalis Guenée.

Een vrij gaaf mannetje, op 18 Januarij 1871 aan de Rio
Magdalena gevangen.

Genus 161. Zinckenia Zeiler.

74 Recurvalis F.

Vijf exemplaren, die den 17'''° December 1870 op St. Tho-

mas, den 20^'"" December bij Kingston op Jamaica en den
7'^"° Januarij 1871 bij Baranquilla gevangen zijn.

75 Perspcctalïs Hbn.

Elf exemplaren.

Een der exemplaren is een man en grooter dan de

anderen, die ik allen voor wijfjes houd (21 mm. tegen

16—20 mm.). Uit de staartkleppen van dat voorwerp

komen twee lange, geelwitte pluimen.

De exemplaren zijn ten deele op 20 December 1870 bij

Kingston op Jamaica gevangen en overigens van 18—24

Januarij 1871 op verschillende plaatsen aan de Rio Mag-

dalena.

Genus 162. Cindaphia Lederer.

In Lederer's analytische tabel is bij afdeeling 115

de beschrijving van de tweede sectie dier afdeeling ver-

geten.

Zij zal moeten luiden:

ipsicmiotis,

Cmdaphia.

Van Cindaphia heb ik eene soort ontvangen*
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76 Impuralis m. nov. sp.

Drie zeer gave mannen, een gaaf wijfje en een

slecht. Een paar heeft 19 mm. vlugt, de andere stuk-

ken 20 mm. PI. 14, fig. 10.

Silaceo-alba , alarum apice nonnlhil falcato jìrimorum,

margine anteriore atro-pulverato , lineisque trans-

versalibus atris.

Op deze soort passen Lederer's kenmerken van Cin-

daphia zeer goed, doch de pooten zijn bij haar lang en

dun. Ader 3—5 der achtervleugels, zonder opeenge-

drongen te zijn, staan aan haren wortel digt bij elkan-

der en de palpen zijn wel de helft korter dan bij

Ectasia, anders zou men deze soort ook in dat genus

kunnen plaatsen. Ader 8—10 der voorvleugels zijn

gestoeld.

Palpen anderhalfmaal zoo lang als de kop, half wit

en zwart. Sprieten ter lengte van f der voorvleugels, dun,

draadvormig, buitengewoon lang en fijn bewimperd.

Vleugels lang en vrij smal, de voorvleugels met iets

omgebogen punt, schuinen, vrij vlakken achterrand

en afgeronden binnenrandshoek ; het achterlijf is bij

de mannen slank en tweemaal zoo lang als de achter-

vleugels, bij de wijfjes dikker en iets korter.

Lijf en vleugels zijn boven glanzig geelwit ; het eerste

van ring 3 tot de punt donkergrijs; de laatsten iets

doorschijnend, naar de buitenranden bleek bruingeel

wordende ; de voorvleugels bij de mannetjes langs den

voorrand en wel naar de punt in toenemende mate

donker bruingrijs bestoven, zoodat de gelicele vleugel-

punt tot halfweg den achterrand die kleur heeft. Bij

de beide wijfjes is de bruingrijze bestuiving slechts

tot aan de helft van den voorrand te zien en ook de

helft smaher dan bij de andere sexe; verder naar de

vleugelpunt is zij hoogst onbeduidend.
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In teekening komt deze vlinder met de boven be-

schreven Blepharomaslis Vestalialls overeen; de dwars-

lijnen zijn evenzoo gevormd als daar, namelijk de

eerste zeer flaauw gebogen en steil, de tweede met

eene den binnenrandshoek rakende bogt en van daar

tot aan de middenader afgebroken. In het midden-

veld ziet men de beide gewone vlekken; bij het man-

netje zijn zij klein en geheel donker, bij het wijfje

grootere , met de grondkleur gevulde omtrekken. Achter-

vleugels met eene booglijn gelijk aan de tweede voor-

vleugellijn en bij de mannen met eene middenstip, die

boven aan het laatste derde der booglijn staat. Franje-

lijn met donkere , min of meer halvemaanvormige

streepjes ; franje bruin wit , met flaauwe ,
donkerder

deelingslijn.

Onderzijde als boven geteekend maar üaauwer; lijf

geheel wit, de pooten aan de voorzijde grijs bestoven.

Twee exemplaren zijn met n°. 34, twee met n°. 63

gemerkt.

Genus 168. Spilomela Guenée.

Het komt mij voor dat ik hier eene verwarring ontdekt

heb. Lederer zegt van zijn genus Spilomela dat het geene

bijpalpen heeft en dat de palpen met die van Synclera

overeenstemmen. Beide zaken zijn echter niet zoo bij

Spilomela strigialis Stoll (Perspicalis Fabr., Hübn. , Guen.),

want deze soort heeft kleine, doch duidelijke bijpalpen en

de lipvoelers zijn geheel anders dan bij Synclera, namelijk

smal en met een kort, rolrond , stomp eindlid. Het is dus

zeer waarschijnlijk dat het eenige voorwerp dat Lederer

bezat van de beide soorten die hij tot dit genus brengt,

niet tot Strigialis Stoll, maar tot eene geheel andere soort

behoorde. Op de soort van Stoll past Guenée's uitvoerige

beschrijving zeer goed, en derhalve moet het eigenlijke

genus Spilomela met Slrigialis en misschien ook de mij

onbekende Pantheralis Hbn., Podalirialis Guen., Personalis
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H. S. en Pervialls H. S., van afdeeling 40 naar afdeeling

68 van Lederer's tabel verhuizen en aldus worden be-

schreven :

Palpen smaller dan de helft der oogen, opgerigt, gebogen,

met kort , stomp , duidelijk eindlid. Sprietwortel verdikt.

Vleugelvorm en aderbeloop als Botys, de kleur wit met

zwarte teekeningen. Achterlijf van het mannetje met zeer

lang, dun, pijpvormig eindlid.

De door Guenée vermelde verdikte omslag van den voor-

vleugelvoorrand is namelijk wel aanwezig bij Slrigudis,

doch niet bij twee nieuwe, later te beschrijven soorten uit

Oost-Indiê, die tot hetzelfde genus moeten worden gebragt.

Ik ontving van

77 j^trlgialis Stoll drie wijfjes, waarvan een gaaf, en een

iets afgevlogen mannetje. De exemplaren zijn met n°. 32

en 34 gemerkt.

Genus 168 6. Ledereria m. nov. genus.

De soort die Lederer onder den naam Persplcalls bezat,

moet met eenige verwanten, t. w. Conchylodes Dlphlheralls

Hbn. , Hehraealis Guen. , Striginalis Guen., Argentalis Gram.,

Ovulalls Guen., Phenlce Gram. en Platinalis Guen., naar

een nieuw genus worden verplaatst, hetwelk ik voorsla

naar den , helaas ! te vroeg ontslapen beroemden Lepido-

pteroloog te benoemen, aan wien w4j zoo vele voortreffelijke

geschriften te danken hebben. Lederer's Perspicalis geloof

ik voor mij te hebben, en die vlinder heeft inderdaad

geene bijpalpen en zijne hpvoelers zijn bijna zoo breed als

de oogen. Het nieuwe genus kan dus in afdeeling 40

blijven staan, doch uit de beschrijving moet vervallen

»Sprieten ter lengte van drie vierden der voorvleugels»,

want zij zijn wel zoo lang bij Perspi(X(lis Lederer, maar

veel korter bij de andere soorten. Het wordt derhalve in

twee sectiên verdeeld; ik ontving er drie soorten van,

waarbij twee nieuwe,
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A.

Sprieten bijna zoo lang als de voorvleugels.

78 Nolckcnialis m. nov. spec.

Een zeer gaaf mannetje. 37 mm. PI. 14, fig. 11.

Alis primoribtis dilute sulphurels, jjosterLoribus albis ;

Ulis llneis tribus fere paraUelis ,
hls diiabus conver-

gentibiis margineque toto posteriore nigro-cinereis.

Lid 1 en 2 der palpen zwart; 3 wit, van boven

zwart. Zuiger bruin, met eerst wit, dan zwart be-

schubden wortel; de sprieten zwartbruin, de binnen-

zijde aan den wortel wit beschubd. Kop zwart, het

aangezigt met twee witte lijntjes. Thorax zwavelgeel

met drie breede ,
zwarte langsstrepen. Achterlijf

boven aan den wortel zwavelgeel, verder wit; de rug

met breede, zwarte middenstreep ;
de drie laatste

ringen oranjegeel met twee zwarte vlekjes en een

zwart randje aan het eind van den laatsten ring
;

deze

heeft ook, geheel aan de spits, eenen krans van

stijve okergele haren. Vleugels dun beschubd, iets

doorschijnend
,

glanzig wit ; de voorvleugels met bleek

zwavelgele bestuiving aan den wortel, die naar den

achterrand in de grondkleur overgaat; de achtervleu-

gels kunnen moeijelijk anders dan wit heeten, daar zij

slechts een uiterst flaauw geel tintje hebben. Teeke-

ning zeer scherp zwart. Zij bestaat uit een schuinen,

onderaan iets smalleren dwarsband op een derde, een

tweeden met den eersten parallelen, die van twee

derden van den voorrand naar den binnenrandshoek

loopt en eigenlijk uit twee digt opeenstaande en bijna

ineengevloeide strepen bestaat, en een derden band,

die loodregt van drie vierden van den voorrand mede

naar den binnenrandshoek loopt en dus met den

tweeden convergeert. Achtervleugels met een lood-

regten dwarsband voor het midden, die van de helft
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der micldencel naar den binnenrandshoek loopt, aldaar

iets verbreed en gebogen is en twee flaauwe streepjes

insluit. Verder ziet men eene smalle streep, die van

drie vierden van den voorrand naar den staarthoek

gaat en dus even als de laatste voorvleugelstreep met

de voorlaatste convergeert, doch op eene andere wijze.

Voor- en achterrand der vleugels van af de laatste

dwarsstreep dik zwart, ook de franje. Franjelijn zeer

scherp en fijn wit. Onder is de buik met twee zwarte

lijnen geteekend; de vleugels zijn helderwit, de tee-

kening als boven doch flaauwer , door witte bestuiving.

Pooten gewoon gevormd, wit; de voorpooten en mid-

denknieën zwart gevlekt. Bijoogen aanwezig. Sprieten

geheel haarvormig, zeer kort behaard. Aderstelsel als

Bofys.

Deze schoone vlinder, die ik naar den ontdekker.

Baron van Noleken, benoem, is den 25''^° Januarij 1871

bij Gonejo aan de Rio Magdalena gevangen.

B.

Sprieten hoogstens ter lengte van twee derden der

voorvleugels.

79 Platinalls Guenée.

Een gaaf mannetje, met n°. 63 gemerkt.

Bij deze soort is niets te zien van het bij Conchylodes

caheralis en diaphana zeer duidelijke kale indruksel aan den

wortel van de middencel der voorvleugels, ofschoon dit

volgens Lederer een voornaam kenmerk uitmaakt van het

genus Conchylodes, waarin hij Platinalls plaatst.

80 Seppalls m. nov. sp.

Een gaaf wijfje van 25 mm. PI. 14, fig. 12 {$).

Cana; supra lineis transversallbus fnscocinereis latis ,

intimis alarum anticarum obliquis
,

posier lorum con-

vergentibus.
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Palpen smal
,

gebogen , vuilwit ; lid 2 en het korte

stompe derde lid op zijde zwart. Thorax grijswit,

met donkergrijs vlekje op de schouderdeksels. Grond

der bovenzijde grijswit met donkergrijze strepen , als :

op de voorvleugels drie loodregte bij den wortel en

twee schuine in het midden, naar den binnenrands-

hoek gerigte, waarvan de binnenste fijner is en aan

het eind een spitsen haak heeft. Op de dwarsader

staat eene in het midden fijn lichte nier vlek en dan

komen nog vier min of meer gebogen, in grootte

toenemende grijze strepen voor den achterrand, waar-

van de eerste convex en de tweede bijna regt is, ter-

wijl de beide anderen parallel met den achterrand zijn.

De eerste der achterrandsstrepen is onderaan wortel-

waarts omgebogen en vormt met de niervlek eene V.

Franje grijswit met donkergrijzen wortel. Voorrand

onder en boven bruinachtig geel. Achtervleugels met

eene streep aan den wortel, eene spitse V in het mid-

den; eene iets afgeronde streep volgt dan, doch loopt

slechts tot ader 2 door, en parallel met den achterrand

komen nog twee andere , waarvan de binnenste , dikkere

wortelwaarts iets uitgehold is als 't ware tot opneming

der korte middenstreep.

Achterlijf grijswit, tegen de punt okergeel; ring 3,

4 en 7 op den rug met donkergrijze vlekjes. Op de

grijswitte onderzijde schijnt de teekening van boven

door.

Het exemplaar is met n°. 63 gemerkt. Een mannetje

dat mij in staat stelde het genus met zekerheid te

bepalen en hier afgebeeld is
, bevindt zich

, mede uit

Zuid- Amerika , in de collectie van Dr. Staudinger. Het

heeft kort behaarde , draadvormige sprieten en is overi-

gens aan het wijfje gelijk.

Genus 170. Synclera Lederer.

81 Traduclalls Zeiler.
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Drie exemplaren dezer wijd verbreide soort , waarvan een

gaaf, zijn den 17''"' December 1870 op St. Thomas gevangen.

Genus 184. Parapoynx Hbn. Led.

Afd. B. Lederer.

82 Cîuenealîs m. nov. spec.

Een gaaf paar; de man 14 mm., liet wijfje 16 mm.
PI. 14, fig.3(?).

Albida
,

fuligineo-atra dense squamata ; macula mediana

alarum anter lor ummargineque toto posteriore silaceo-

fulvis, hoc vero, in posticis alls, maculis nigerrimis,

argenteo ocellatis.

Wanneer ik mij streng aan Lederer's tabel houd,

moet ik deze soort tot Parapoynx brengen, hoewel de

aan den achterrand met metaalkleurig blinkende schub-

ben versierde achtervleugels en het gemis der bijoogen

meer voor eene verwantschap met Cataclysta zouden

pleiten. Voorvleugeladeren gewoon ; in de achtervleugels

ader 4 en 5 gestoeld; hunne ader 8 ontbreekt en dus

behoort de soort tot afdeeling B van Parapoynx.

De grond der voorvleugels is tot twee derden eigen-

lijk vuilwit , doch zoo digt met grof roetzw^art bestoven

dat dit de grondkleur schijnt te zijn ; het laatste derde

is donker omberbruin met een vuilwit vlekje aan den

voorrand en een dergelijk achter eene geknot-kegel-

vormige, donkerbruin gerande oranjegele vlek op de

dwarsader. Verder ziet men eene gegolfde bruinzwarte

dwarslijn op een derde en eene tweede even voorbij

de helft, terwijl voor den achterrand nog eene twee-

maal afgebroken vuilwitte lijn loopt. Van de drie stuk-

ken waarin deze lijn verdeeld wordt , is het onderste

bijna geheel en het middenste langste, bij het wijfje

zeer sterk met blinkend blaauwe schubben bedekt.

Langs den achterrand der voorvleugels loopt nog eene
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fijn bruin gerande oranjegele streep, die vleugelpunt

noch binnenrandshoek ten volle bereikt.

Achtervleugels aan den wortel vuilwit, verder digt

roetzwart bestoven tusschen twee bruinzwarte lijnen

en met bleek okergele middenvlek. Voor den achterrand

loopt eene oranjegele streep als op de voorvleugels,

bijna verborgen onder ronde, koolzwarte vlekken, die

in het midden met prachtig blinkende, bont-metaal-

kleurige schubben zijn versierd. Bij den binnenrands-

hoek ziet mennog een licht streepje , dat bij het mannetje

vuilwit, bij het wijfje zilverglanzig is.

Franje lichtgrijs; even onder de voorvleugelpunt en

boven den binnenrandshoek wit gevlekt en met eene

laag donkergrijze schubben over de wortelhelft. Achterlijf

de helft langer dan de achtervleugels, bij den man

lichtbruin met eene grijze schubbenkam op den rug

voor de. punt, bij het wijfje donkerbruin. Onderzijde

bijna als boven, bleeker, tlaauwer geteekend.

De exemplaren zijn met n°. 63 gemerkt.

Afd. G.

ö Distinctalis m. nov. sp.

Een zeer gaaf wijfje van 16 mm. PI. 14, fig. 14.

Alba; lineis arcuatis sllaceis jadatis, ultima aule

marginem posteriorem luteum, ßmbriam versus haud

excisa.

Vleugels zeer lang en smal, wit, de voorvleugels tot

twee derden dun bruinzwart bestoven , aan den wortel

van cel 2 en op ader 4 met dubbele zwartbruine langs-

lijntjes, op de dwarsader met donkerbruine stip. Op

een derde ziet men tegen den binnenrand een' schuinen
,

okergelen band; verder naar den achterrand vindt men

nog twee sterk wortelwaarts gezwaaide okergele banden,

die aan den voorrand donkerder zijn en uiteenwijken;

aldaar en aan den binnenrand zijn zij breeder en sluiten
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eene evenzoo gevormde doch smallere zuiverwitte streep

in. De tweede dezer banden is franjewaarts boven ader

2 nergens ingesneden en wordt door eene smalle doch

duidelijke en door een fijn zwart lijntje gedeelde witte

streep van eene okergele streep op den achterrand

gescheiden. Achtervleugels met een fijn donkergrijs

lijntje aan den wortel, eene bovenaan gebogen, duide-

lijke, zwartbruine lijn op een derde en eene breede,

iets gezwaaide, okergele, bovenaan verdonkerde streep

over het midden. Van daaraf is de achterrand geteekend

als op de voorvleugels doch het donkere lijntje in de

witte streep getand.

Franje wit met zeer duidelijke donkere stippen op

den wortel. Lijf wit met enkele donkere schubben; het

achterlijf tweemaal zoo lang als de achtervleugels, spits,

met twee ineen vloeij ende gele vlekken bij den wortel.

Onderzijde geheel als boven gekleurd en geteekend doch

uiterst flaauw.

Den 20'*'° Januarij 1871 bij Punto de Ocaüa aan de

de Rio Magdalena gevangen.

Afd. E.

84 Tortalïs Led.

Drie vrij gave exemplaren met n°. 03 geteekend.

Deze soort is geene Hydrocampa want de sprietleden zijn

hoekig.

Ader 5 der achtervleugels is aanwezig en ongesteeld ; 3 en

4 der voorvleugels zijn gestoeld en Torkdis behoort dus in

deze afdeeling.

Afd. F.

85 Hydrothioiialis m. nov. sp.

Drie gave exemplaren; twee mannen van 25, een

wijfje van 20 mm. PI. 14, fig. 15 (<?).

Albida, sordide plumbeo-suffusa, lineisqiie transversa-

libus alrocincreis in alis primoribus vix distinguendis.
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Voorvleugeladeren normaal ; ader 8 der achtervleugels

aanwezig, doch 5 ontbreekt en dus moet voor deze

soort eene nieuwe afdeeling aan het eind van Parapoynx

worden gevormd. Beide sexen verschillen zeer in grootte

en kleur. Het veel slankere
,

grootvleugeliger mannetje

is onzuiver wit met vuil blaauwgrijs gekleurde punthelft

der voorvleugels en evenzoo doch dunner getinte achter-

vleugels even als eene witte loodverw die door de

werking van zwavelwaterstofgas beslagen is. Palpen en

kop donkergrijs; thorax geelwit. Voorvleugels met zeer

flaauwe dwarslijnen; de eerste steil, de tweede sterk

gezwaaid; gewone middenteekens twee donkergrijze

streepjes. Achtervleugels schijnbaar met twee donker-

grijze lijnen, waarvan de eene eene voorzetting der eerste

voorvleugellijn is en ongebogen even boven den staart-

hoek uitloopt, terwijl de andere, iets geslingerde, bij

ader 4 ophoudt. vScherper toeziende bemerkt men dat

die twee lijnen te zamen eene gewone booglijn voor-

stellen, doch dat deze, zoo als bij meer soorten voor-

komt, van de gewone breuk op ader 4 tot de tweede

bij den binnenrandshoek der middencel en dus over

het gelicele waterpas gedeelte zeer flaauw en bijna

uitgewischt is, terwijl het iets halvemaanvormige donker-

grijze middenteeken schijnbaar het bo vengedeelte eener

basaal-lijn uitmaakt. Franjelijn donkergrijs. Franje tot

aan eene donkere deelingslijn op een vierde geelachtig
^

verder wit. Wortelhelft des achterlijfs geelachtig, de

punthelft in toenemende mate grijs doch het midden

van den rug en de aangrenzende achterrand der

laatste ringen wit. De derde ring van de spits af heeft

aan beide zijden een koolzwart vlekje.

Onderzijde als boven gekleurd doch bijna geheel

ongeteekend. Buik, borst en pooten wit.

Het wijfje is geheel donker vuil blaauwgrijs; op de

vleugels zijn de dwarslijnen zeer duidelijk, dik, don-

kergrijs, aan de afgewende zijden wit afgezet; eene
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middenvlek is helderwit, aan beide zijden met een

donkergrijs streepje. Achterlijf grijs met witte stippen

op den rug en de zwarte vlekken van het mannetje.

Onderzijde geheel als boven. Lijf en pooten grijs.

De mannetjes zijn met n°. 63, het wijfje met n°. 34

geteekend.

Mr. A. Brants, die de goedheid had om uitmuntende

afbeeldingen der nieuwe soorten voor mij te vervaardigen,

heeft mij bovendien wel willen verpligten met het vertalen

der diagnosen in het Latijn en mij buitendien door menige

aanmerking in staat gesteld mijne beschrijvingen meer te

volmaken. Ik zeg hem voor zijne hulp hierbij dank.

Rotterdam, 30 Mei 1875.


